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1. Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter: Dames en heren, welkom op de commissie Beheer, op donderdag 31 mei 2018. We hebben 

voor u een mooie agenda. Ik wilde eerst beginnen met de berichten van verhindering. Zijn er… Gaat uw gang, 

de heer Drost. 

De heer Drost: Ja, dank voorzitter. Mevrouw Schneiders-Spoor is afwezig deze ik. Ik vervang haar. 

De voorzitter: Oké, nou welkom. Andere berichten? De heer Aynan. 

De heer Aynan: Ja, de heer Schepers is op vakantie. Dus ik vervang de vervanger van mij nu.  

De voorzitter: Oké. Nou, welkom. Andere berichten? Voor de rest is hier iedereen er? Mooi is dat. Ik wil dan, 

nog eventjes kort, het woord geven aan mevrouw De Leeuw. 

Mevrouw De Leeuw-de Kleuver: Dank u, voorzitter. Collega’s, dit is mijn laatste vergadering in de commissie 

Beheer. Ik ben… Vanaf 12 juni, vertrek ik naar Spanje, dus ik emigreer; ik ga bij mijn dochter wonen. Ja. Ja. Ik 

was het zat om iedere keer maar alleen te zitten thuis en… ze heeft al vaak gevraagd: kom naar me toe. En ik 

heb de knop omgezet en nu is alles eigenlijk binnen vier weken geregeld. Dus het is een hectisch… Als gevolg 

daarvan heb ik mijn commissie niet echt goed voorbereid, helaas, maar ik weet zeker dat-ie in de toekomst bij 

Frans in goeie handen is, dus ik heb er alle vertrouwen in dat ik het in goeie handen achterlaat.  

De voorzitter: Nou, ik wilde u natuurlijk… 

Mevrouw De Leeuw-de Kleuver: En dank jullie voor de prettige samenwerking al die tijd. 

De voorzitter: Mooi is dat. Nou, mevrouw De Leeuw, u heeft bijna drie periodes zich ingezet voor deze stad. En 

dat is natuurlijk uitzonderlijk. We hebben ontzettend veel plezier ook met u gehad, over uw kennis, kunde, 

maar ook vooral uw vriendelijkheid. En we wensen u het allerbeste in Spanje.  

Mevrouw De Leeuw-de Kleuver: Dank u wel.  

‘…’: Wij komen bij u langs.  

De voorzitter: Dames en heren, ik zei al: ik heb een… of wij hebben een mooie agenda voor u. Zoals u weet: ik 

hou van een goed debat, het mag van mij er stevig aan toegaan. Ik hoor ook graag wat humor terug, als dat 

kan. Ik wil u ook vragen, dat als er iets gezegd door uw raadsleden wat aansluit bij wat u ook vindt, dat u dat 

niet herhaalt, dat scheelt ons tijd. En over tijd gesproken: mijn doel is om ervoor te zorgen dat deze 

vergadering altijd om elf uur stopt, of eerder. Daar ga ik hard mijn best voor doen. Daar heb ik uiteraard uw 

hulp voor nodig. Maar dat was eventjes de huishoudelijke mededelingen vooraf. Dan wilde ik doorgaan naar 

puntje 2: het vaststellen van de agenda. 



2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter: Kan de agenda conform worden vastgesteld? Mevrouw Otten. 

Mevrouw Otten: Voorzitter, ik zou graag 2.2 willen agenderen. O, dat hoort nu nog niet? Nou, beginnersfoutje, 

tot zo.  

De voorzitter: Dank u wel. Kunnen we hem zo vaststellen? Mooi, dan doen we dat. Dan gaan we gelijk door 

naar een mooi onderdeel: de rondvraag. 

3. Rondvraag 

De voorzitter: En ik wilde eerst even inventariseren wie er een rondvraag heeft. Ik heb al een aantal 

rondvragen aangekondigd gekregen. Trots heeft twee rondvragen, als ik het goed heb. Over de rupsenplaag 

en de snelheid in de Merovingenstraat. De ChristenUnie heeft er drie. Die heeft klachten over de plaatsing van 

containers door Spaarnelanden. Over… Een artikel over de Fietsersbond, met betrekking tot de strengpers 

klinkers en motorenlawaai. Daar hebben meerderen al ook aangekondigd dat ze vragen willen stellen. De SP 

heeft er twee met betrekking tot de parkeergarage in de Spaarnoogstraat en met betrekking tot het parkeren 

bij de denksportcentrum ’t Spaerne. De Actiepartij heeft er twee: ook over het motorgeluid rond de Randweg 

en de stand van zaken rond motie 23.3 over de stagnatie collectieve zonnedaken. Jouw Haarlem heeft er wel 

liefst zes. Over de Jan Gijzenkade, Vondelweg, Paul Krugerstraat, de Raaks, de illegale boomkap Oudeweg en, 

let op, de belijning over de fietsenplekken. De Partij van de Arbeid wil het graag ook hebben over 

motorlawaai. Is er iemand die hier nog iets aan toe wil voegen? Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, ik wil een vraag stellen over het Rudolf Steiner… over de Rudolf Steinerschool, over 

het aardgasvrij bouwen. 

De voorzitter: Oké, prima.  

Mevrouw Otten: Ik heb twee vragen. Eén vraag over containers in de Lijsterstraat en één vraag over 

parkeervignetten voor ondernemers. 

De voorzitter: Oké. Over uw tweede vraag, over die Lijsterstraat, daar komen ook insprekers over. Dus ik weet 

niet of je dan daar die vraag wil stellen, of dat u hem gewoon in de rondvraag wil stellen?  

Mevrouw Otten: Ja, volgens mij kan-ie gewoon in de rondvraag ook meegenomen worden. 

De voorzitter: Dan doen we dat. 

De heer Visser: Wij hadden ook diezelfde vraag, dus over die Lijsterstraat… Sowieso hebben we nog niet echt 

een procedure voor een rondvraag na insprekers. Ik kan me voorstellen dat we voortaan standaard na de 

insprekers, als daar rondvragen voor zijn, dat we dan die wel kunnen stellen. Dan stel ik mijn vraag over de 

Lijsterstraat uit tot na de insprekers. En dan stel ik voor dat VVD het ook doet, want dat is wel netjes naar de 

insprekers doe. 

Mevrouw Van Zetten: Even een punt van orde. Nu blijkt gewoon dat het heel onhandig is om zo’n rondvraag 

aan het begin van de vergadering te stellen. 



De voorzitter: Ja, nee ik wil eventjes… Ik heb zelf ook mijn bedenkingen over de rondvraag op dit moment, 

maar ik wil toch eventjes kijken hoe dit werkt. Werkt het niet, dan neem ik het mee naar het presidium. 

Andere opmerkingen? De heer Drost. 

De heer Drost: Wij hebben een rondvraag over laadpalen. 

De voorzitter: Laadpalen. De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter, ik ben vrij nieuw in deze commissie. Maar dus daarom de vraag: een 

rondvraag over het onderhoud door woningcorporaties; doe ik dat hier of bij Ontwikkeling?  

De voorzitter: Die mag naar de commissie Ontwikkeling. De heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, ik bedacht me dat ik nog een nabrander had. Ik heb een rondvraag over de 

fietsparkeerplaatsen in plaats van autoparkeerplaatsen.  

De voorzitter: Ik vind het allemaal best. Ik wijs u erop dat dit wel van uw eigen spreektijd afgaat. Ik zal 

voorstellen: laten we beginnen. Ik begin bij de Partij van de Arbeid, als u dat goedvindt.  

Mevrouw Wisse: Dank u wel, voorzitter. Bij de kruising van de Randweg met de Leidsevaart geven 

omwonenden al een paar jaar aan dat ze in de zomermaanden last hebben van motoren die met knalpijpen op 

een traject van vijfhonderd meter die als snelbaan gebruiken, dus geluidshinder en natuurlijk ook niet al te 

best voor de gezondheid en het milieu. In Duitsland zijn er decibellendempers verplicht, als je knalpijp gebruikt 

en volgens mag je in Nederland ook alleen knalpijpen op circuits gebruiken. Dus de vraag is of de wethouder 

knalpijpen zou willen verbieden buiten circuits, of een decibellendemper via handhaving verplicht zou willen 

stellen binnen de stadsgrenzen. Dank u wel voorzitter. 

De voorzitter: Oké, ik wijs u er nogmaals op: liefst de rondvragen kort en bondig. Het was een mooie 

introductie, maar kort en bondig graag. 

Mevrouw Sikkema: Kijk, decibeldempers verplichten vind ik meer, denk ik, een landelijk iets. Maar het is al een 

punt van aandacht waar ik even naar wil kijken hoe andere gemeenten daar ook mee omgaan en of dat iets 

gemeentelijks is, dan wel landelijks. Dus daar kom ik dan op terug. 

De voorzitter: De heer Dreijer, ik wilde u graag het woord geven. Nou mooi, dan niet. De heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, ik… De rondvraag over het motorengeluid, die zal ik… daar sluiten we ons aan bij de PvdA. 

Ik had een rondvraag over de motie over de, even kijken, over de zonnecorporaties. De zonnecorporaties 

hebben een probleem met dat er geen nieuwe daken kunnen vinden, omdat de dakeigenaren het risico te 

groot vinden als er sloop zou zijn waardoor het zonnedak, het collectieve zonnedak, van het dak verwijderd 

zou worden. En er is een motie aangenomen door deze raad, motie vreemd,  waarin we de opdracht aan het 

college gaven om te onderzoeken wat een oplossing zou zijn en wel voor de kadernota. Dus we zijn benieuwd 

hoe het daarmee staat. Zal ik de andere rondvraag meteen stellen? Of doen we een voor een? 

De voorzitter: Stel ze maar lekker allemaal achter elkaar door. 



De heer Hulster: De tweede rondvraag die ik net aankondigde gaat over fietsparkeren. Bewoners meldden mij 

dat zij hun parkeerplaats voor auto’s zouden willen inruilen voor een fietsparkeerplaats. Zijn daar 

mogelijkheden voor?  

De voorzitter: Wethouder. 

Mevrouw Sikkema: Ja. Eerste punt: wij gaan dat niet redden voor de kadernota. Want voor de beantwoording 

van die vraag is toch wat meer tijd te komen… tijd nodig om tot een antwoord te komen. En ik zit gewoon 

even… Sorry… Het is… Na de zomer denken we dat het gereed is. Want we willen echt kijken; wat kunnen we 

het beste ondernemen? Is een waarborgfonds nou wel echt de oplossing of zijn er ook andere manieren? Kost 

wat meer tijd dan we eerst dachten. Maar na de zomer willen we daar met een antwoord komen. Wat betreft 

de fietsparkeer… Volgens mij past dit helemaal in de SOR, in het SOR-beleid van: hoe willen we de openbare 

ruimte inrichten? En dat willen we ook echt samen met bewoners naar kijken. En zeker als ze dat… Het is bij 

dit soort acties wel nodig dat er ook wat draagvlak is in de buurt, maar dan is daar zeker ruimte voor. 

De voorzitter: Ja, aanvullende vraag? 

De heer Hulster: Nou, aanvullende vraag is: wat moeten bewoners doen dan om zo’n aanvraag in te dienen? 

Of hoe krijgen ze… Want tot nu toe kregen ze dus het antwoord dat het niet mogelijk was. Dus ik ben een 

beetje verbaasd over het antwoord.  

Mevrouw Sikkema: Ja, nou misschien is het ook iets wat in de kadernota wordt opgenomen en vanaf volgend 

jaar beter is onderbouwd. Nee, maar het is ook iets wat je in het coalitieprogramma, of het heet nog 

‘onderhandelaarsprogramma’, aan de orde komt. Dus het is misschien hier en nu nog niet mogelijk, maar we 

gaan die kant wel op. 

De voorzitter: Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, ik heb een vraag over het Rudolf Steiner… de Rudolf Steinerschool die aardgasvrije 

nieuwbouw krijgt. Daar hebben wij ook extra geld voor beschikbaar gesteld. Nu hebben ze ook gevraagd aan 

de gemeente of ze het bestaande gebouw aardgasvrij mogen maken. Daar hebben ze natuurlijk ook extra 

budget voor nodig. En nu heeft Hart voor Haarlem berekend dat, als ze dat gaan doen, dat de uitstoot van CO2 

echt alleen maar zal toenemen met tweehonderdnegentien ton en dat zal drieënzestig procent meer zijn dan 

als we het op aardgas zouden lopen, dat bestaande gebouw. En nu is de vraag aan de wethouder: ja, kunnen 

we daar nog eens even over praten, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat we meer CO2-uitstoot krijgen 

in plaats van minder, hier in Haarlem. 

Mevrouw Sikkema: Nee, uiteraard willen we dat niet. En tegelijkertijd weten we ook dat we met z’n allen van 

het aardgas af moeten. Dit is een besluit dat al is genomen en vorige week in de raad, volgens mij, ook is 

afgetikt. We zijn nu in gesprek met elkaar hoe we dat vorm gaan geven, op welke manier we dat gaan doen. 

Dus daar wordt hier natuurlijk ook dan wel verder naar gekeken. Maar volgens mij is het besluit al genomen, 

dat aardgasvrij… 

Mevrouw Van Zetten: Ja, maar dat ging over die nieuwbouw. Toch niet over de bestaande school? Dat ook? 

Mevrouw Sikkema: Ja. 



Mevrouw Van Zetten: Nou, dan zullen wij constateren dat we honderd procent verkeerd bezig zijn op dat 

punt.  

De voorzitter: Mevrouw Otten, VVD. 

Mevrouw Otten: Wethouder, deze week heeft u een schrijven ontvangen van de bewoners in de Lijsterstraat, 

over het plaatsen van containers voor een woonhuis op een klein speelpleintje. De communicatie omtrent het 

plaatsen van deze containers is als gebrekkig ervaren door de inwoners. En het plaatsen van de containers 

daar is gevaarlijk voor kinderen die daar spelen. Het eerste kind heeft al klem gezeten. Het leidt tot 

waardedaling van de huizen en nemen onnodig veel plaats in in een straat waar al nauwelijks speelruimte is. 

De bewoners denken constructief mee in een oplossing en ik wil u dan ook verzoeken Spaarnelanden te 

vragen zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de bewoners en mee te denken in een goede oplossing 

voor eenieder. Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is: is het u bekend dat er ondernemers in de 

binnenstad van Haarlem een parkeervignet hebben waarmee zij de hele dag kunnen parkeren? 

Mevrouw Sikkema: De eerste vraag. Juist om het aan de voorkant ook, we dachten: dit is best wel een lastig 

onderwerp, is de afvalcoach bij iedereen aan gaan bellen om hierover te gaan hebben met elkaar. Mensen die 

niet thuis waren hebben een brief gekregen, waarbij ook gevraagd is: wilt u meedenken? Nou, het incident 

vinden we natuurlijk ontzettend vervelend. Dat… Er zijn meer van dat soort bakken in de stad en er zijn geen 

andere incidenten bekend, dus het is ook… ik zie het in die zin ook een incident, maar wel een heel naar 

incident, dus dat neem ik zeer serieus. We hebben ook de reactie van de bewoners gezien en gaan uiteraard 

met hun in gesprek. En zij hebben daarbij ook nog ideeën die wij ook interessant vinden. Dus we gaan het 

gesprek met ze aan. Wat betreft het tweede: dat is mij niet bekend. Ik weet niet over wat voor parkeervignet 

u het heeft, even. Maar het is ook technisch, dus misschien kunnen we dat even nog technisch nog verder 

uitwerken met elkaar. 

De voorzitter: Prima, mevrouw Otten stuurt nog even een e-mail. Mijnheer Visser van de ChristenUnie, u wilde 

uw rondvraag? 

De heer Visser: Ja, we hadden deels dezelfde vraag, dus daarom dacht ik: dan doen we het aansluitend. Over 

de Lijsterstraat. Ik begrijp uit de kaart die omwonenden hebben gehad, dat in die straat was gezegd van: ja, 

duobak is hier lastig, omdat ze geen achterom hebben. Maar die bewoners hebben zo’n peiling gedaan en die 

zeggen eigenlijk van: we hebben liever die duobakken en dan minder ondergrondse bakken. En dan doen we 

de bak wel door het huis heen. Dat roept bij mij wel de vraag op van: kan de gemeente er proactief in zijn? 

Want misschien zijn er meer van dit soort wijken waar we denken: we doen de duobak niet. Maar stellen 

bewoners vragen, van dat ze zeggen: nou, geef me toch liever die duobak. Dus ik zou de wethouder dat willen 

meegeven, want uiteindelijk is dat voor de scheiding van afval misschien nog wel beter. En dat zou een mooie 

oplossing hier zijn… tenminste, daar vragen de bewoners om. En zal ik dan gelijk mijn vorige rondvraag doen? 

De voorzitter: Ja, graag. 

De heer Visser: De Fietsersbond heeft een artikel geschreven over de Churchillaan. Er was… We hebben hier 

een hele discussie gehad: eerst asfalt, werden klinkers. Uiteindelijk steenpers klinkers: mooi, maar de 

uitvoering is slecht. En de Fietsersbond heeft op gewezen: laat dat nou onafhankelijk toetsen. En dat is door 

de gemeente afgewimpeld; nee, dat hoeft niet getoetst te worden. Ik vraag me af: hoe gaat de wethouder 

ermee om? Vindt de wethouder het niet, net als ons, belangrijk dat gewoon de kwaliteit van het straatwerk 



onafhankelijk wordt getoetst? En dat er niet zomaar wordt gezegd: oplevering akkoord. Want nu liggen er 

gewoon klinkers waar je gewoon overheen hobbelt met de fiets. 

Mevrouw Sikkema: Wij hebben volgens mij ook al met elkaar afgesproken dat die toetsing… dat we… we 

hebben daar een auditbureau voor, dat we dat vanaf… dat we dat contract niet gaan verlengen dat we een 

andere manier gaan doen. Dus ja dat vinden we zeker belangrijk en… In die discussie hebben we ook gezegd 

dat we dat weer wat meer naar ons toe willen gaan trekken, als gemeente. En wat betreft het eerste punt; het 

is een suggestie die we mee kunnen nemen en dat zal ik ook met Spaarnelanden bespreken.  

De voorzitter: Mooi. De heer Aynan, van Jouw Haarlem. Wilt u uw vraag stellen? 

De heer Aynan: Ja, dank u wel. De Jan Gijzenkade is heringericht. Aan het eind, met de kruising van, hoe heet 

het, Vondelweg, daar heb je een fietspad en dan kan je rechtdoor of linksaf maar niet rechtsaf. De vraag is of 

daar alsnog een vak voor gemaakt kan worden. Dan blijf ik bij de Jan Gijzenkade. Er waren verkeersspiegels, 

zowel op de Jan Gijzenkade zelf als in de zijstraten. Die zijn na de renovatie zijn ze weggehaald. Het verzoek is 

ook, mede namens de bewoners, of die teruggeplaatst kunnen worden. Ik ga even door voorzitter. Gewoon 

allemaal achter elkaar. 

De voorzitter: Lijkt me een prima idee. 

De heer Aynan: Een tijd geleden heb ik hier, in deze commissie, aan dezelfde wethouder de vraag gesteld over 

de illegale kap, een terrein langs de Oudeweg, waarin een veertigtal bomen illegaal zijn gekapt. Er zou aangifte 

gedaan worden: wat is de stand van zaken? En is de illegale kapper, of kaper, wat is het eigenlijk, al 

aangepakt? Voorzitter, op 24 februari werd hier… Nee, lieten de tegels in het trappenhuis van Raaks garage 

los. Toen is het trappenhuis ook afgesloten. Sindsdien is er niks gebeurd. Waarom duurt het zo lang? 

Donderdag 8 maart kwam de heer Van de Lande hier inspreken over gevaarlijke… soms gevaarlijke situaties 

die ontstaan omdat fietsers tegen de richting in fietsen en over de stoep. Er staat een heel duidelijk bord dat je 

daar niet mag fietsen. En toch gebeurt het. Ik ben zelf ook gaan kijken: het gebeurt echt heel regelmatig dat er 

over de stoep, tegen de richting in, met vrachtwagens komende vanuit de Cronjé, levert gevaarlijke situaties 

op. Kunnen we daar iets aan doen om de fietsers tegen zichzelf te beschermen en de bewoners ook? Laatste 

punt. Bij de hoofdingang van het station hebben we stallingsplekken voor fietsers en die zijn aangegeven 

middels gele lijnen en sommigen zijn zo verweerd en, nou ja, de situatie is onduidelijk. En fietsers stallen hun 

fiets met het gevolg dat ze daar een sticker krijgen. Dan mogen ze voor vijfentwintig euro hun fiets ophalen in 

Cruquius. Voorzitter, kan de belijning daar aangepast worden? Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder. 

Mevrouw Sikkema: Ja, dat zijn er nogal wat. Wat betreft… 

De heer Aynan: Dit is het nadeel van… Het is maar… Meteen eventjes het nadeel; ik heb er nu, op dit moment 

geen mening over, maar we vergaderen slechts één keer per maand en dan krijg je dus zoveel rondvragen. 

Mevrouw Sikkema: En we hebben de tijd daar ook… We hebben ook extra tijd. Dus ik vind één keer in de 

maand vergaderen op zich heel prettig. Bij de Jan Gijzenkade spiegels teruggeplaatst worden, dat is bewust 

niet gedaan. Want het blijkt in de praktijk niet altijd juist veilig te werken, zeker voor mensen die niet bekend 

zijn met de situatie. Dus dat is de reden dat ze niet terug zijn geplaatst. U heeft het over dat fietsvak. Zodra de 

planning van BAM dit toestaat wordt die belijning ook aangepast bij dat fietsvak. En de verwarrende pijlen 



worden verwijderd en er zal een groot fiets… O, ben ik niet goed te verstaan? Bij dat fietsvak, zodra BAM de 

tijd heeft gaan ze kijken om die belijning te verbeteren, de pijlen die onduidelijk zijn, om daar… die aan te 

passen en die te verwijderen en dat er een groot fietsvak komt voor alle richtingen. En dan hoeven ze ook niet 

meer door die rij wachtende auto’s heen te laveren. Dus dat gaat aangepakt worden. 

De voorzitter: De heer Aynan. Gaat u verder wethouder. 

Mevrouw Sikkema: Dan vraag over de Paul Krugerstraat. Wij hebben verschillende keren ook overleg gehad 

met die meneer en er is nu sprake van een kortetermijnoplossing, want er zijn tegen de gevels nu twee 

plantenbakken geplaatst, die dus belemmeren dat fietsers langs de gevels gaan rijden. En op lange termijn 

hebben we ook met elkaar afgesproken: als er beheer- en onderhoudsnoodzaak is, willen we er wel een 

fietsstraat van maken. Dus dan zal het sowieso anders ingericht worden. Dan de… 

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Aynan: ‘Lange termijn’; graag een termijn. En, voorzitter, ik ben dus echt zelf wezen kijken: die 

plantenbakken tegen de gevel aan, die halen echt helemaal niks uit. 

Mevrouw Sikkema: Ja, nou weet je ik heb bij dit soort dingen ook wel; je kunt zulke borden ophangen, mensen 

weten wel of het wel of niet mag en het is ook mensen zelf of ze zich daaraan houden. En je probeert dan wel 

creatieve oplossingen, zoals een plantenbak, te doen. Ik zal kijken of dat nog iets anders zou kunnen, maar ik 

denk dat we, inderdaad, vooral moeten kijken naar die langetermijnoplossing en de termijn weet ik zo even 

niet uit m’n hoofd, dus daar kom ik op terug.  

De heer Aynan: Hoe komt u daarop terug dan, wethouder? 

Mevrouw Sikkema: O, dat kan via de raad ‘…’ even worden teruggekoppeld. En ik moet heel eerlijk zeggen dat 

ik even geen antwoord heb op de stand van zaken van de illegale kap. Dus dat komt dan in diezelfde raad ‘…’ 

dan weer terug. En de tegels bij het parkeergarage de Raaks. En wat betreft die belijning zal ik er even voor 

zorgen dat we overleggen met Spaarnelanden of daar iets aan gedaan kan worden.  

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter, als u zelf gaat kijken dan ziet u dat die belijning echt gewoon onduidelijk is. En ik wil 

u vragen om dan dáár in ieder geval niet te handhaven, want het is echt onterecht dat je daar dus een boete 

krijgt. 

De voorzitter: Waarvan akte. De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, dank u voorzitter. Ik zou bijna een aanvullende vraag willen stellen over dat 

onderwerp: of het gebruikelijk dat, als er staat aangegeven of wel of iets niet mag, of het dan aan de 

bewoners ligt, of de inwoners, of de mensen die langskomen, of ze zich daar dan houden. Maar ik zal die vraag 

misschien skippen. Wel een… 

De wethouder: Dat lijkt me een goed idee. Houdt u zich vooral aan uw originele vraag. 

De heer Van den Raadt: Ja, dan een vraag… puntje van de orde: lopen de opnames goed? Zijn we thuis te zien 

en wordt het op de band opgenomen? Voordat we verdergaan en niet straks moeten stoppen halverwege. 



De voorzitter: Ik geef geen enkele garantie de heer Van Raadt. Dus gaat u gewoon verder. En we hopen dat 

het allemaal goed gaat komen. 

De heer Van den Raadt: Oké. Dan een vraag over… Bij de Engelandlaan is ooit beloofd door de wethouder dat 

de situatie 30-50 kilometer aangepakt gaat worden. In de Merovingenstraat heb je precies dezelfde situatie. 

Hier wordt ook veel te hard gereden en de politie meldt daar ook dat er niet gehandhaafd kan worden omdat 

de straat niet goed is ingericht. Wat gaat hier gebeuren om een veilige woonsituatie te creëren waarbij niet te 

hard wordt gereden? 

De voorzitter: Dat waren alle vragen? 

De heer Van den Raadt: Nee, dat was er één van de twee. 

De voorzitter: Nee, we doen het spelletje; we stellen alle vragen achter elkaar en dan gaat de wethouder. 

De heer Van den Raadt: Oké. Dan de andere vraag. Dat gaat over de rupsenplaag. U ziet zelf denk ik ook al af 

en toe van die mooie bomen in het grijs. Sommige bewoners hebben daar in 2015 een verzoek naar de 

gemeente gestuurd om er iets aan te gaan doen. Klopt het dat die bewoners die die brief hebben gestuurd, uit 

2015, nog steeds geen antwoord hebben gekregen op hun brief? En wat gaat eraan gedaan worden om die 

rupsenplaag te bestrijden, vooral in de slachthuisbuurt speelt het heel erg, en wat wordt eraan gedaan om het 

volgend jaar te voorkomen dat het gebeurt?  

Mevrouw Sikkema: Wat betreft de eerste… Er is een motie aangenomen, heel Haarlem veilig, waarin ook 

wordt gevraagd voor wegen waar de Merovingenstraat onderdeel van is, om dat uit te werken en voor 

oktober bij u terug te komen. Dus dat is het moment dat u daar meer informatie over krijgt. We doen heel erg 

ons best om dat voorstel dan ook te kunnen presteren… presenteren. Ja, allebei eigenlijk. En wat betreft die 

rupsenplaag. Ik weet even van deze specifieke brief niet of die wel of niet is beantwoord. Ik weet wel dat we 

daar elk jaar verschillende vragen over krijgen. En, kijk, het ziet er niet uit maar het is niet gevaarlijk voor de 

mens. Het is een tijdelijke situatie. De bomen die leeg gevreten lijken te worden hebben er geen last van, die 

gaan daarna gewoon weer bloeien. En die rupsen zijn hartstikke goed voedsel voor de vogels, mooie eiwitten, 

dus goed voor de jonkies die nu in de nesten zitten. Dus wij doen daar gewoon niks aan, omdat het een 

natuurlijk proces is. En dat is ook een soort van ecologisch beheer, dus het is niet prachtig maar het is niet 

gevaarlijk voor de mens en het hoort erbij. 

De voorzitter: De heer Van den Raadt, u wilde nog wat vragen? 

De heer Van den Raadt: Ja, aanvullende vraag want u had het over ‘in de nesten zitten’, maar er zijn mensen 

die wel in de nesten zitten, want die rupsen, en ik heb ook foto’s gezien, die kruipen gewoon bij de voordeur 

naar binnen. Dus die mensen hebben gewoon binnen die rupsen. Kunt u wel zeggen dat dat niet gevaarlijk is 

voor de mensen, maar ik denk dat zo’n situatie toch niet wenselijk is. Of wilt u dan dat die mensen de deur 

openzetten zodat de vogels naar binnen kunnen vliegen? 

Mevrouw Sikkema: Nou, misschien is dat wel heel leuk. Nee, maar even zonder… Ik snap dat dat vervelend is 

voor die mensen, maar er zijn ook wijken… Ik heb af en toe allerlei mieren die bij mij door huis lopen. Dus dat 

hoort er wel bij. En ik vind het geen reden om ze te gaan bestrijden. Dat vind ik gewoon niet… tegen de 

natuur.  



De heer Van den Raadt: Maar dan is het wel raar dat die mensen natuurlijk vertellen van… 

De voorzitter: Nee, maar ik denk dat het antwoord van de wethouder nu duidelijk is geweest… 

De heer Van den Raadt: Nee, maar dan wil ik even constateren dat het dus wél zo is dat u nooit van plan bent 

om er iets eraan gaan doen, terwijl dat wél in het verleden beloofd is? 

De voorzitter: Nou, volgens mij heeft dat de wethouder niet gezegd… 

De heer Van den Raadt: Nee, maar dat vraag ik dus, voorzitter. Want dat is dus de onduidelijkheid die nu is… 

De voorzitter: Nee, maar… 

De heer Van den Raadt: Ik krijg nu de indruk dat er nooit iets aan gedaan gaat worden, terwijl ik de bewoners 

spreek die het duidelijk beloofd is… de belofte is gedaan dat er wel iets aan gedaan zou worden en dat het 

komend jaar voorkómen zou worden. 

Mevrouw Sikkema: Nee, ik heb… Volgens mij zei u net dat ze geen antwoord hebben gekregen. Dit is het 

standaardantwoord… Ik heb verschillende… afgelopen jaren verschillende keren gezien en er is nooit beloofd, 

in de antwoorden die ik heb gezien, dat we dit op een andere manier gaan bestrijden. 

De voorzitter: De heer Drost, van GroenLinks. 

De heer Drost: Ja, dank voorzitter. Nou een tijdje geleden is bekend geworden dat in de komende jaren er iets 

van driehonderd laadpalen voor elektrische voertuigen bij komen in de stad. Nou, vindt GroenLinks hartstikke 

mooi natuurlijk. Maar nu hebben we gehoord dat de procedure voor het plaatsen van die laadpalen enigszins 

is aangepast en dat dat komt door, nou, toch wel het feit dat er belanghebbende bewoners in grote getalen 

bezwaar maken tegen de plaatsing daarvan en, ja, dat de wijkraden nu ook bij worden betrokken om meer 

draagvlak te creëren. Dus onze vraag was of u daar bekend mee bent, met dat verhaal. Waar bestaan die 

bezwaren ongeveer uit? Geldt dat voor heel Haarlem? En, ja, er wordt… Ik hoorde ‘vertraging’, ja wat… waar 

bestaat die vertraging uit? 

Mevrouw Sikkema: Nou, eigenlijk hebben we dit proces ingezet om juist de boel te kunnen versnellen. Een 

laadpaal vergt een verkeersbesluit en daar kan bezwaar tegen worden ingezet. Dus als je aan de voorkant 

draagvlak creëert, dan kun je… voorkom je dat er achteraf heel lang duurt. En die omslag hebben we intern 

inderdaad gemaakt. En ik denk ook dat dat goed is. Tegelijkertijd hebben we de ambitie en willen we ook 

zorgen… We hebben, zeker vanaf volgend jaar, geld vrijgemaakt om versneld laadpalen te gaan plaatsen in 

Haarlem. Dus daar heb ik wel het volste vertrouwen in. 

De voorzitter: Mooi. Aanvullende vraag, de heer Drost. 

De heer Drost: Ja, ik was alleen nog benieuwd naar waar de grote bezwaren uit bestaan. Waar zit de pijn? 

Mevrouw Sikkema: Weet ik zo niet uit m’n hoofd. Maar ik heb weleens bezwaarschriften gezien dat ze… dat er 

dus een parkeerplaats verdwijnt, denkt men, omdat het alleen voor elektrische laadpalen is en sommige 

mensen vinden zo’n erbij ook lelijk en lichtgeven.  



De voorzitter: En ik heb ook weleens gehoord dat ze voor de deur worden geplaatst. Mevrouw Eckhard, van de 

SP. Gaat uw gang. 

Mevrouw Eckhard: Ik wil graag aandacht vragen voor de toegang tot de parkeergarage voor de bewoners aan 

de Spaarnoogstraat. Voor de bouwplannen in de buurt is een hijskraan nodig en negen maanden lang gaat-ie 

de toevoerweg afzetten. Daardoor kunnen de bewoners, waarvan sommigen gehandicapt zijn, niet meer in die 

periode naar binnen. De wijkraad heeft al bedacht en oplossingen aangebracht, maar u heeft nog niks van zich 

laten horen. Graag een toezegging van u op zeer korte termijn met de bewoners te overleggen. En ik had een 

tweede rondvraag over parkeren bij denksportcentrum ’t Spaerne. Daar… Op de plek waar de rondvaartboten 

aanmeren is parkeerruimte voor vier bussen. Het denksportcentrum bevindt zich daartegenover. En het 

verzoek vanuit het denksportcentrum is om de… én de verenigingen die ook in het centrum zitten, om die 

parkeerplaatsen voor bussen te gebruiken of te reserveren voor mensen die slecht ter been zijn. En dat willen 

ze eigenlijk op maandag en donderdag ’s avonds van zeven tot twaalf uur en dan alleen in de seizoenperiode, 

niet als de boten varen. 

De voorzitter: Nou, wethouder, ze is op zoek naar een toezegging. 

Mevrouw Sikkema: Ja, het laatste punt daar is natuurlijk overleg plaats gevonden waar mijnheer Garretsen 

ook bij was en dat wordt verder nog uitgezocht wat de mogelijkheden zijn. En wat betreft het eerste, de 

aannemer-ontwikkelaar zijn daarover in gesprek met de bewoners. Volgens mij is er vrijdag aanstaande ook 

weer een overleg. En doel is, inderdaad, dat die bewoners gewoon bij hun garages komen. Dus we willen daar 

met elkaar de juiste oplossing vinden, wat u ook wilt. Dus volgens mij komt dat goed.  

De voorzitter: Prima, dan gaan we het blokje rondvraag afsluiten. Gaan we naar puntje 4: Mededelingen van 

de commissieleden.  

4. Mededelingen commissieleden en wethouders 

De voorzitter: Zijn er commissieleden met een mededeling? Nee? Dat is mooi. Wethouder, heeft u een 

mededeling? 

Mevrouw Sikkema: Net als mijnheer Aynan; ik heb er nogal wat. Dus, gaat u rustig zitten. Nee, wij hebben… u 

hebt een informatienota gehad over de voortgang van de spa. En we hebben ook gezegd dat we meer tijd 

nodig hebben voor maatwerk, zeker voor hoogbouw, hoe we dat afvalscheiden beter kunnen gaan doen. We 

gaan dat ook evalueren met elkaar. En wij dachten: het is misschien goed als dat bekend is, binnen is, die 

evaluatie, om dan een technische sessie te gaan organiseren met elkaar om te kijken: wat komt er nou uit naar 

voren? En hoe kunnen we dit meenemen naar de vervolgstappen. En mijn vraag is: als u daar behoefte aan 

heeft kunnen we dat regelen. Maar ik weet niet of het mag dat ik dat verzoek, of dat het uit de raad zelf moet 

komen. 

De voorzitter: Ik geef eerst even mevrouw Van Zetten het woord. 

Mevrouw Van Zetten: Ik wil wel weten: wanneer heb je die informatie ontvangen? Ik heb geen idee. 

Mevrouw Sikkema: Dat was voor de verkiezingen. 

Mevrouw Van Zetten: Nou ja, dan zou ik beginnen… 



Mevrouw Sikkema: Begin ‘…’ na. 

Mevrouw Van Zetten: Misschien nog een keer sturen voor de mensen die nieuw zijn in deze commissie? 

Mevrouw Sikkema: Ja hoor, dat is prima. 

Mevrouw Van Zetten: En…  

Mevrouw Sikkema: En we zouden die technische sessie dan ergens in september willen houden, dus na de 

zomer. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, als wij er behoefte aan hebben, natuurlijk. Begint met een nota.  

De voorzitter: Prima. Ik herhaal eventjes wat de griffier voorstelt. Om het voorstel u toe te sturen via de raad 

‘…’, let dus op; daar staat-ie ergens verstopt. En dan bespreken we de volgende vergadering of we behoefte 

hebben aan zo’n technische sessie.  

Mevrouw Sikkema: Dan was er een andere informatienota die u heeft ontvangen, volgens mij ook voor de 

verkiezingen, over de wandelpromenade Meerwijk. We hadden een aanbesteding die hoger was dan we 

hadden gedacht. En we hebben toen ook gezegd: we gaan eerst kijken… we gaan dit in stukjes knippen en 

kijken hoe we dit met elkaar kunnen oplossen. Er is op dit moment ook een gesprek met de VvE’s en een 

klankbordgroep met bewoners opgesteld, die meedenkt bij de bepaling van de uitvraag en de gewenste 

eindbeeld van de promenade. En er wordt binnenkort ook gestart met vervangen van alle houten delen van de 

loopbruggen. En na de zomer gaan we aan de gang met groot onderhoud. Dus daar komen we in het najaar bij 

u op terug. Maar omdat dit elke keer wat langer duurt, dan… dacht: ik wil u even bij… meenemen hoe de 

stand van zaken is. Dan, we hebben er hier heel vaak over meldingen openbare ruimte, met name openbare 

verlichting. Dus ik vond het ook wel leuk dat… om met jullie te delen dat bij het aantal unieke meldingen in het 

kwartaal, eerste kwartaal van 2018, wij een daling van het aantal meldingen hebben gezien van dertig procent 

ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. En dat is waarschijnlijk toch wel dat ‘…’ met de grote 

vervangingsoperatie van lampen bezig is geweest en waar nu de eerste vruchten daarvan zien. Het is het 

eerste kwartaal, dus ‘keep fingers crossed’, we hopen dat dit zo doorzet. Maar ik dacht: goed nieuws kunnen 

we af en toe ook wel met elkaar delen. 

De voorzitter: De heer Dreijer, u wilde nog een vraag stellen? 

De heer Dreijer: Ja, ik heb een vraag. Kunt u ook iets zeggen over oplostijd van de gemelde storing over 

openbare verlichting, met name in de Spaarnwoudebuurt.  

Mevrouw Sikkema: Nou, ik heb volgens mij toen, want ik wil voorkomen dat we elke straat gaan bespreken, en 

wij hebben met elkaar toen ook afgesproken, bij de behandeling van het stuk, dat we een paar keer per jaar 

even een overzicht geven met, of één keer per jaar geloof ik, met het aantal meldingen en hoe lang heeft het 

geduurd, et cetera. Dus ik zou dat… bij dat soort tussenrapportage hier willen bespreken.  

De voorzitter: Ik kan wel even kort… 

De heer Dreijer: Ja graag, maar ik… wat ik nog even wilde melden, want het is nu schrijnend aan het worden; 

voor het Teylersmuseum is het echt al maanden, sinds maart en februari, is het al stuk. En de overkant, in het 

Spaarnwoude, is het al stuk sinds maart, en dus… het is schrijnend daar. 



Mevrouw Sikkema: Ik neem het uiteraard mee. Volgende keer kunt u daar even een rondvraag over stellen. 

Maar ik neem het absoluut mee. Dan de Engelandlaan. Nou net hebben we… is er al vragen over gesteld. Wou 

ik ook even aan meegeven dat procesopdracht is gestart. En die bestaat uit drie onderdelen: de aanpak op de 

korte termijn, die wordt binnen drie maanden gestart, van de lange termijn is nu een voorlopig ontwerp 

opgesteld die nu wordt besproken met de bewoners en de wijkraad. En als we daar uit zijn, dan kan-ie 

vrijgegeven worden voor inspraak. En daarnaast is… derde punt is een onderzoek naar alle grijze wegen in 

Haarlem en dat vergt natuurlijk wat meer tijd, waarbij we ook kijken naar wegen in de SOR, die nu nog vijftig 

kilometer zijn en richting de dertig kilometer kunnen gaan. Dus daar komen we ook later op terug. Dan heb ik 

er nog drie, geloof ik. Het college gaat volgende week de verkeersbesluiten publiceren voor de definitieve 

inrichting van het Kenaupark. En het bestek van de aanpassing is gereed. En de aannemer doet binnen twee 

weken een prijsaanbieding. Mocht er blijken dat er een nieuwe aanbesteding nodig is, dan zullen de 

werkzaamheden niet voor de bouwvak zijn afgerond, maar ik hoop echt dat dat niet nodig is. En ik kreeg nu 

ook te horen dat het nieuwe inrichten toch vijfhonderd vierkante meter extra park heeft opgeleverd. Het is 

nog meer, dan moeten we voor de verkeersveiligheid een klein stukje af, maar dat is natuurlijk wel weer een 

stukje groentoevoeging aan onze mooie stad. Dan fietspad N208. Nou, afgelopen maanden is, samen met de 

provincie en Heemstede en Bloemendaal en Haarlem, gewerkt aan een ontwerp. En we willen daar natuurlijk 

een veilige en snelle fietsroute beschikbaar hebben, langs de rand van de stad. En dat is met name voor de 

schoolgaande jeugd van groot belang. Het ontwerp is alleen nog niet af. En dat had wel gemoeten volgens de 

planning. Maar vooral vanuit Haarlem dringen wij er wel op aan op veilige aansluiting van het fietspad op de 

Leidsevaart en dat is nog een hele puzzel en daar willen we eerst een goeie oplossing voor, voordat het VO aan 

u kan worden voorgelegd. Dan, tot slot, is er ooit al verschillende keren met u gesproken over scooters van de 

rijbaan af. En ik heb toen gezegd, er was onderzoek naar gedaan en dat ligt nu bij de Raad van State om dat te 

toetsen. En ik had u gezegd: we verwachten daar een uitkomst in april en dan gaan we ook in Haarlem 

onderzoeken. Raad van State heeft al wel een advies, maar dat is nog niet openbaar. Dus is in Den Haag nog… 

wordt dat nog besproken en daarom gaan wij er nu ook niet mee verder, maar we wachten af wat daar verder 

uit naar voren komt. Dat was het. 

De voorzitter: Ja, dank u wel wethouder, dat was heel uitvoerig. Ik zou u ook willen vragen om de volgende 

keer eens te kijken of sommige dingen kort en bondiger kunnen, of dat ze misschien in de raad ‘…’ gemeld 

kunnen worden. De heer Visser, van de ChristenUnie. 

De heer Visser: Ja, ik mis nog twee mededelingen. Ik vroeg me af wanneer wij meer informatie gaan krijgen 

over het Stationsplein. Want ik denk dat daar wel behoefte is aan een raadsinformatiemarkt en dan kan-ie 

alvast ingepland worden. En het tweede is: we zouden nog steeds een informatiesessie over de Zeeweg 

krijgen. We hebben straks daar zelfs een agendapunt over. En die zou met spoed ingepland worden, maar hij 

is nog steeds niet ingepland en ik wil die wel voor de zomer hebben. Dus ook: kan díe ingepland worden? 

Mevrouw Sikkema: Wat betreft het eerste stuk: afgelopen dinsdag is er een informatienota in het college 

besproken, dus die komt zo snel mogelijk, Stationsplein, uw kant op, en om hier besproken te worden. 

Tweede punt, en dat is het beheer- en onderhoudsdeel. En we zouden… rond de zomer komt er een startbrief 

over, nou ja, de hele OV-knoop in het Stationsplein en ruimtelijke ontwikkeling daaromtrent. Dus dat is… 

De heer Visser: Dan kan de griffie dan daar alvast een informatiemarkt voor plannen, of direct na de zomer of 

vlak voor de zomer? 

Mevrouw Sikkema: Nou, als daar behoefte aan is, dat is aan u.  



De voorzitter: Ja, inderdaad. De heer Visser begint over een informatiemarkt. Ik wil eerst eens eventjes weten: 

is daar behoefte aan bij de commissie, over het Stationsplein? Als u vóór bent, wilt u uw hand opsteken? In 

combinatie met die startbrief stelt de wethouder voor. Lijkt me een prima idee. Nou, ik zie dat daar een 

meerderheid voor is, dus dan gaan we die organiseren. Moeten daar zich nog raadsleden voor aanmelden? Ja, 

ik zoek twee raadsleden, ‘eeny, meeny, miny, moe’, de heer Visser, dat was de eerste. En nog eentje van de 

coalitie.  

Mevrouw Van Zetten: Het is ook Ontwikkeling, hè?  

De voorzitter: Prima, die doen we daar… 

Mevrouw Van Zetten: Is wel handig… 

De voorzitter: Dank u wel voor uw toevoeging mevrouw Van Zetten. Dan doen we eentje uit de commissie 

Beheer, dat is dan de heer Visser, en dan zullen we ook op zoek gaan naar iemand uit de commissie 

Ontwikkeling. Is dat een goed voorstel? De heer Drost, u zit ook in Ontwikkeling? Mooi, opgelost. 

Mevrouw Sikkema: Uw tweede punt. Er is een sessie georganiseerd voor raadsleden, over de Zeeweg, en daar 

waren maar liefst twee aanmeldingen uit Haarlem en uit de andere gemeenten ook minder. En wij hebben 

toen gezegd: laten we even afwachten tot de nieuwe raden er zijn. En volgens mij, ik weet niet of we dat nou 

voor of na de zomer willen gaan doen, weet ik even niet uit mijn hoofd. O, eind september, begin oktober. En 

als ik het dan, voorzitter, nog even mag. Want er is binnenkort ook een sessie, volgens mij, vanuit de 

recreatieschappen. En… Wat zei je? 12 Juli of -ni? Julij. Daar zijn ook niet nauwelijks aanmeldingen van jullie, 

terwijl ik dat, het is commissie Ontwikkeling hoor, dus geeft het mee aan uw fracties, en er is volgens mij 6 juni 

ook een bijeenkomst vanuit de MRA en Duurzaamheid en daar zijn vanuit Haarlem ook nog weinig 

aanmeldingen. Het staat allemaal in ‘…’. Ik krijg vaak te horen: wij worden veel te weinig betrokken bij dit 

soort zaken, maar ga dan… probeer dan, ik snap dat uw agenda vol is hoor, maar probeer dan wel naar die 

bijeenkomsten te gaan. 

De voorzitter: Mooi. Bedankt voor uw pleidooi.  

5. Agenda komende vergadering(en) 

De voorzitter: Dan gaan wij verder met de agenda voor de komende commissievergaderingen. Ik heb daar zelf 

geen op- of aanmerkingen over. Ik wil u natuurlijk wel de kans geven om stukken te agenderen. Graag wel dat 

u eventjes aangeeft waarom je het wil agenderen en, als dat wordt toegekend door een meerderheid van de 

raad, dan… van de commissie, dan krijgt u keurig een formuliertje, dan kunt u nog eventjes alles toelichten. De 

heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja, ik wil graag het onderwerp Rollandslaan, en dan moet ik even in m’n andere tabblad 

kijken; welk nummer is dat, dat is 1.1, agenderen. En de motivatie daarvoor is dat er nu staat dat het voorlopig 

ontwerp na het zomerreces 2019 gereed zal zijn. Dit is een dossier wat al heel lang loopt en ik wil graag 

bespreken of de commissie het met mij eens is of dit wel heel lang gaat duren als het voorlopig ontwerp na 

dat zomerreces 2019 gereed gaat zijn.  

De voorzitter: Dank u wel. Ik geef even de wethouder het woord.  



Mevrouw Sikkema: Ja, ik herken dat ook hoor. Maar het is qua planning niet anders mogelijk en de bewoners 

zijn hiervan op de hoogte. Dat is echt met hen besproken. En, ja, we willen ook dat het… Een voorlopig 

ontwerp komt niet zomaar tot stand, dus dan heb je participatie et cetera, dus het is gewoon niet eerder 

mogelijk. En, nogmaals; de bewoners weten het. 

De heer Van Leeuwen: Oké, nou dan… 

De voorzitter: Wilt u na deze woorden uw… 

De heer Van Leeuwen: Nou, dan kijk ik even de commissie rond en dan lijkt het me weinig zinvol om te 

agenderen, want dan is toch… nee, dan bereiken we toch niks. En het tweede is het punt, de ingekomen brief 

van de wethouder over Spaarndam, dat is 2.1. Ook dat is een dossier wat al meerdere jaren speelt en daar 

ontbreekt wederom een einddatum waarop er nou echt iets gaat gebeuren. Dus dat wil ik hier graag aan de 

orde stellen, in de commissie, voorzitter.  

De voorzitter: Is daar steun voor? 

De heer Van Leeuwen: 2.1, Verkeerssituatie Spaarndam, daar is een klein missertje geweest met het plaatsen 

van een kas, daar werd niet iedereen goed gehoord… 

De voorzitter: Wethouder, maar… 

De heer Van Leeuwen: Het bezwaar is gegrond verklaard. Nog meer vertraging. En we hebben het er al drie 

jaar over met elkaar. 

De voorzitter: Wethouder, kunt u niet op korte termijn met een toezegging komen wanneer dit nu 

gerealiseerd gaat worden? Dan hoeven we het er nog even niet over te hebben. 

Mevrouw Sikkema: Ik wil best wel even een planninkje… wat wij nu denken dat de planning is met tijden. Ja, 

lijkt me een goed voorstel. 

De voorzitter: Prima, dan spreken we af dat als-ie nu… de heer Van Leeuwen dit heeft ontvangen en het bevalt 

u niet, dan agenderen we dat alsnog. Prima. Anderen? Mevrouw Otten. 

Mevrouw Otten: Ja, nu mag ik wel volgens mij? Ik wil graag privacyaspecten pasjes ondergrondse 

afvalcontainers, 2.2, agenderen. De VVD vindt dat het stuk te summier is behandeld en heeft ook nog vragen 

over het openen met… het openen van twee containers met één pasje. Dus dat je op verschillende containers 

met één pasje… gebruik kan maken van je pasje. Nou, beetje helemaal rommelige zin, maar in ieder geval: ik 

wil het agenderen. 

De voorzitter: Is daar steun voor? Ik zie in ieder geval steun vanuit de oppositie. Dan… En coalitie? Vindt u het 

ook prima als we dit gaan bespreken? Ja. Fijn, dank u wel. Zijn er nog anderen? Eenmaal… Ja, de heer Visser. 

De heer Visser: Ja, het raakt aan het volgende agendapunt: de sociaal-maatschappelijke parkeervergunning. 

Als we die op tijd willen geregeld hebben, moet-ie volgende keer behandeld worden. En ik had hem eigenlijk 

vandaag op de agenda verwacht, maar daar staat-ie niet. Dus kunnen we de toezegging krijgen dat we die in 

volgende commissie kunnen behandelen? 



De voorzitter: Ja, dat kan toegezegd worden hoor ik vanuit de griffier en de wethouder. Mooi is dat. Anderen 

die nog graag iets geagendeerd willen hebben? Nee? Dat is hartstikke mooi. Dan gaan we verder voor punt 6, 

ter bespreking.  

6. Voortgang maatregelen Moderniseren Parkeren 

De voorzitter: We gaan het hebben over de voortgang maatregelen Moderniseren Parkeren. Ieder half jaar 

rapporteert het college over de voortgang van de maatregelen inzake de Modernisering Parkeren en het 

college biedt deze informatie in principe ter kennisgeving aan. Echter, de commissie heeft aangegeven in ieder 

geval het eerste jaar deze informatie van het college standaard te willen bespreken. Op verzoek van twee 

partijen, de ChristenUnie en Jouw Haarlem, zijn diverse andere stukken ook toegevoegd over Stop & Shop en 

van burgers inzake de parkeerduurbeperking. En ten slot, bij de kennis… ter kennisname stukken, categorie 

ingekomen stukken, is ook nog een bericht dat u mogelijk bij dit agendapunt wil betrekken. Dat is 3.1: 

problemen door nieuw parkeerbeleid zone C. Voor dit agendapunt hebben zich vier insprekers gemeld. Ik zou 

u willen vragen: de heer Adamo, van restaurant Luca, de heer Jan van den Hurk van restaurant Zuidam, de 

heer Heeremans van sportvereniging Geel-Wit en mevrouw A. Noorman, of u plaats wil nemen eigenlijk 

tegenover mij, aan het begin, daar liggen pasjes klaar als het goed is. Bij uw microfoons die u in staat zullen 

stellen om inspraak te doen. U krijgt drie minuten per persoon. Mocht die tijd bijna op zijn, dan help ik u 

vriendelijk herinneren dat de tijd bijna op is. Ik zie drie mensen. De vierde zit hier. U komt niet naar voren om 

in te spreken? Nee? Oké, prima. Volgens mij bent u de heer Adamo, klopt dat? O, uw vrouw. Oké, dan zie ik 

nog steeds drie personen. Maar goed, dan gaan we gewoon beginnen met de vrouw van de heer Adamo. U 

heeft drie minuten. Als u het rechterknopje indrukt dan gaat er een rood lichtje branden en mag u inspreken. 

Mevrouw Adamo: Ja, ik ben hier dus vanavond wel gekomen, maar normaal zou mijn zoon dat doen. Maar die 

is op vakantie, dus ik spreek een beetje namens hem. En ik had wel tegen hem gezegd: ik wilde aan jullie 

vragen hoelang jullie, als jullie uit eten gaan, hoe lang jullie daarover doen om een beetje een gezellige avond 

te hebben. 

De voorzitter: En dat was uw bijdrage? Of heeft u nog verder in te spreken tekst? 

Mevrouw Adamo: Nou, dat was de vraag dus. Want het parkeerbeleid is bij ons één uur, maar ik denk: 

daarvoor kan je alleen naar McDonald’s en niet naar een restaurant.  

De voorzitter: Duidelijk. Als u niets meer heeft toe te voegen dan ga ik het woord geven aan de volgende 

inspreker. Even kijken. De heer Heeremans? Die is niet aanwezig volgens mij? Of wel?  

De heer Van den Hurk: Nou, het is Van den Hurk. 

De voorzitter: Dan… Ja, dat klopt dan, mijn conclusie dat de heer Heeremans er niet is. Maar dan wil ik u graag 

wel het woord geven. De heer Van den Hurk, gaat uw gang. 

De heer Van den Hurk: Ja, vorige keer, vorige commissie, heb ik hier ook gesproken en, nou goed, toen heb ik 

ook gevraagd, of eigenlijk de commissie uitgenodigd, om samen mee te denken naar een oplossing. Nico en ik 

zijn ondernemers en voor ons is dit prioriteit nummer één. We vrezen echt voor onze continuïteit. We maken 

ons zorgen… We hebben tien medewerkers in vaste dienst. We maken ons zorgen over hun toekomst. En ik 

hoef niet de drie minuten vol te spreken omdat ik dat vorige keer, denk ik, duidelijk heb toegelicht dat ik me 

aansluit bij mevrouw, dat dineren binnen een uur praktisch onmogelijk is. We zien annuleringen van 



reserveringen tegemoetkomen. Dus, ja, bij dezen: de uitnodiging staat nog steeds om samen mee te denken. 

En we hopen op een snelle reactie van u.  

De voorzitter: Ja, duidelijk. U voegt eigenlijk kort nog iets toe aan de vorige inspraak die hier heeft gedaan. 

Dank u wel daarvoor. Dan wilde ik graag het woord geven aan mevrouw Noorman. 

Mevrouw Noorman: Ja, dank u wel mijnheer de voorzitter. Ik woon in de Frans Halsstraat, boven het station, 

in een aanpalende wijk van het centrum. En ook hier geldt: maximaal één uur parkeren. En ik vraag me 

werkelijk af: hoe gastvrij… Staat-ie uit? Want op tal van fronten worden mensen geconfronteerd, zoals deze 

ondernemers hier, maar ook gewoon gezinnen, bewoners, families, die een feestje willen organiseren, die dan 

moeten uitleggen: nou, als je… zeshonderd meter verderop is een parkeergarage. Ben je slecht ter been dan 

zet je de auto maar hier af en dan ga ik hem brengen. Of je zet eerst je kinderen af en dan ga ik de auto wel 

voor jou brengen. Je wordt in allerlei rare bochten en hoeken gewrongen om gewoon een gezellig, sociaal 

bestaan te kunnen hebben. Nou heb ik mijn vragen gesteld bij de gemeente Haarlem en keurig antwoord 

gekregen van het team parkeren, dat er op een gegeven moment, oktober, een verruiming komt van je 

bezoekersvergunning, waardoor je meerdere kentekens op je eigen woonadres kan doen. Nou, dat is mooi. Ik 

voorzie een lucratieve business voor een heleboel mensen, want dat gaat nog steeds niet op voor mensen die 

dan niemand kennen hier in deze prachtige stad waar we toch graag ook andere mensen zien komen. Een 

ander voorbeeld is het festival Kleverpark centrum, hartstikke leuk, drukbezocht. Maar er kunnen gewoon een 

heleboel mensen dan… die moeten na een uurtje weer weg want die kunnen dan nergens meer parkeren. Of 

je gaat naar een… met een partijtje met zes kinderen, wat fietsen een beetje onhandig maakt, naar de 

Houtvaart. En dan zit je daar en na een uur moet je weg. Nou, volgens mij kan het echt niet de bedoeling zijn 

van de gemeente Haarlem en ook niet van deze raad. De vorige raad heeft hier vaker over gesproken. Deze 

nieuwe raad die kan daar met frisse wil en ambitie weer naar kijken en ik zou zeggen: roep uw college op om 

die parkeerduur te verlengen naar minimaal drie of vier uur, opdat je gewoon normaal kan eten of even rustig 

ergens bij iemand op visite kan gaan. En wat de grap is: in een uur kan je dus bijna niks doen. Je kan wel een 

boodschap doen, even snel, maar daar geldt dan weer een Stop & Shop concept en daar mag je wél lang 

staan. Dus het is wat mij betreft de omgekeerde wereld en ik zou graag zien dat u deze raad besluit neemt om 

uw college op te dragen die parkeertijd te verlengen. Dank u wel.  

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Noorman. Ik wilde namens alle commissieleden u bedanken voor het 

inspreken. Ik stel voor dat we niet allemaal persoonlijk de vraag gaan beantwoorden van mevrouw Adamo hoe 

lang je nodig hebt om gezellig te dineren. Ik snap dat u uw punt… dat dat punt wel duidelijk is bij de 

commissieleden. Zijn er commissieleden die een verduidelijkende vraag hebben voor de insprekers? De heer 

Drost, GroenLinks. 

De heer Drost: Ja, dank voorzitter. Allen ook dank voor het weer, of voor de eerste keer… 

De voorzitter: Heer Drost, sorry. Ik wilde juist voorstellen dat ík namens alle commissieleden elke keer de 

insprekers bedank, dan hoeven wij dat niet meer te doen. En dan geef ik ook leden die niet een rondvraag 

stellen hebben ook de kans gehad om de insprekers te bedanken. Dus dat wilde ik als goed begin nu gaan 

doen. De heer Drost. 

De heer Drost: Heel goed voorstel. Dat is toch een beetje dat sociale in me he, maar goed ik zal dat voortaan 

niet meer doen. Dank voor de tip. Dus daar niet bedankt voor. Ik had wel… Sorry… Ik had wel vraag voor 

mevrouw Noorman. Ik kon niet goed uw punt… Ik hoorde niet zo goed, of ik kon niet zo goed volgen wat u zei 



over de bezoekersregeling had u het over ‘lucratieve business’. Wat bedoelde u daar precies mee? Want dat 

hoorde ik niet. 

Mevrouw Noorman: Nou ja, als iedereen straks een onbeperkt aantal kentekens op zijn of haar parkeerschijf 

kan zetten en men weet dat, dan ga je dat met elkaar delen en dan kunnen er straks mensen wel weer 

parkeren, maar daar gaan ze dan misschien wel geld voor vragen. Lijkt me niet de bedoe… Het is een mogelijke 

uitkomst, zegt niet dat dat zo gaat gebeuren. 

De voorzitter: Commissieleden, u ziet ook dat er nu iemand aanschuift. Ik vermoed dat dat de heer Van den 

Hurk is. Ik wil u toch… Heeremans, sorry. Ik wilde u ook de kans geven om toch nog even in te spreken als u 

daar behoefte aan heeft. 

De heer Heeremans: Op de eerste plaats: excuses, maar ik zat vast in het verkeer op Schiphol, kan wel eens. 

Nee, ik kon geen plekje vinden, nee. Sorry. Voorzitter, hartelijk dank nogmaals. Voorzitter van 

voetbalvereniging Geel-Wit. Wij hebben een brief gestuurd. We hebben vorige keer wat mogen zeggen. Maar 

ik kom eigenlijk een beetje vanavond als zijnde met een ‘mayday, mayday’ en niet zozeer ‘mayday, we are 

sinking, we are sinking’ en dat degene zegt “What are you sinking about?”, nee het is meer… 15 Juni verandert 

de overschrijvingsperiode. En er zijn nu drie teams bij Geel-Wit die hebben gezegd: kunnen jullie vóór 15 juni 

de toezegging krijgen van de gemeente dat er in ieder geval bij aanvang van het volgend seizoen er iets 

gedaan wordt aan het parkeerbeleid? Anders zijn wij gedwongen uit te zoeken naar een andere vereniging. 

Dus ik moet vóór 15 juni moet ik deze spelers, van drie teams, moet ik uitsluitsel geven of er voor aanvang van 

het volgend seizoen in ieder geval voor de parkeerplaatsen in de Oosten de Bruijntraat op één dag per week, 

de zaterdag, wanneer het voetbal gespeeld wordt, nog desastreuzer als het ook ingaat voor de zondag, dan 

vraag ik voor twee dagen in de week, maar kunt u alstublieft met spoed er iets aan doen, want het is 

desastreus voor de vereniging. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Heeremans, dank u wel voor het inspreken namens alle commissieleden. De heer Drost, 

daar wilde u toch nog… want u had uw… Ja? Mooi. Zijn er andere commissieleden die een verduidelijkende 

vraag willen stellen? De heer Aynan. 

De heer Aynan: Ja, dank u wel voorzitter. Ook bedankt dat u de insprekers bedankt. Ik heb eigenlijk een vraag 

voor alle insprekers. Te beginnen met mevrouw Adamo en mijnheer Van den Hurk. U heeft allebei een 

restaurant, geloof ik. De vraag is: hoe was het voorheen geregeld bij u? 

Mevrouw Adamo: Is de eerste keer voor mij. Voorheen was gewoon betaald parkeren, zolang je wilde, tot en 

met negen uur. Maar daar vallen wij dus niet over. Het is gewoon nu dat ze maximaal één uur kunnen 

parkeren, maar daar kunnen ze niet voor eten. 

De heer Aynan: Ja, maar u woont in een bewonersvergunningsgebied… 

Mevrouw Adamo: Nou, we wonen daar… 

De heer Aynan: En u had betaald-parkeerplekken voor de deur. 

Mevrouw Adamo: Ja. En… Maar dat is daar bij de gevangenis, bij de Amsterdamse Poort. Maar daar is ook 

geen parkeergarage, wat je ietsje langer kan parkeren. Daar is helemaal niks, dat is geen bus die er komt, er is 

helemaal niks.  



De heer Aynan: Maar u had dus gewoon een oplossing op maat: gewoon voor de deur betaald parkeren. 

Mevrouw Adamo: Ja. En ik heb er niks op tegen als het drie uur is, want de mensen willen heus wel betalen en 

dat hebben ze ook gezegd. Maar in één uur kan je niet eten in een restaurant.  

De heer Van den Hurk: Ja, bij ons zijn er perfecte parkeerplaatsen bij de Papentorenvest, naast De Koepel. En 

goed, daar is nu ook nog maar enkel één uur parkeren.  

De heer Aynan: En voorheen was dat dus ook een oplossing op maat: men kon daar onbeperkt parkeren, ten 

minste betaald parkeren. Ja, dank u wel. 

De voorzitter: Gaat uw gang. 

De heer Aynan: Voor mevrouw Noorman. U woont in de Frans Halsstraat. Dat was voorheen ook 

bewonersvergunningengebied. Hoe deed u het dan met uw bezoek? 

Mevrouw Noorman: Voorheen hadden we van die parkeerplaatsen met van die stoeptegels in de rechterkant 

van de stoep, waar je dan wel betaald kon parkeren. Dat was een beetje onzichtbaar voor de meeste mensen, 

maar daar had je betaalde parkeerplekken waar je dan een bonnetje kon trekken en kon betalen. 

De heer Aynan: U bent toch bewoner? Dan heeft u toch een bezoekersregeling? 

Mevrouw Noorman: Ja, maar daar kan ik toch niet iedereen op zetten? Daar mag je maar één kenteken op 

zetten.  

De heer Aynan: Eentje. En is de Cronjégarage, die altijd leegstaat geen mogelijke oplossing? 

Mevrouw Noorman: Nee, wat ik zeg: als ik familie op bezoek krijg met heel veel jonge kinderen, of met… m’n 

schoonouders die slecht ter been zijn, dan ga ik ze niet vragen of ze in de Cronjé gaan staan, dat is te ver. 

De heer Aynan: Maar met de nieuwe regeling bent u ook in staat om meerdere kentekens aan te vragen. Is dat 

geen oplossing.  

Mevrouw Noorman: Ja, wat ik zei: per 1 oktober is dat een oplossing voor mij, maar dan zijn er nog steeds heel 

veel mensen die niet iemand kennen in de buurt die dan langs willen komen. En dan vraag ik me af: waarom 

moeten we ons allemaal in van die rare kronkels wringen voor één uur parkeren, terwijl je net zo goed… Ik 

bedoel: welke gemeente heeft dit beleid? Je kan toch langer betaald parkeren. Het is… Nou ja, als mensen 

ervoor willen betalen, zoals mevrouw zegt, en dan is er verder niks aan de hand. Er staan nu overdag allemaal 

plekken leeg hier dankzij, maar wat heeft iemand daaraan?  

De voorzitter: De heer Aynan… 

De heer Aynan: Ja, dank u wel… 

De voorzitter: U wilde nog een vraag stellen? 



De heer Aynan: Ja, aan de heer Heeremans. Er is een… Kent u het Stop & Shop-beleid hier? Dat je dus voor, 

zeg maar, winkels kan je dan onbeperkt parkeren. Zou een Sport & Shop, of, nee wat is het, Stop & Sport-zone, 

zou dat een oplossing kunnen bieden? 

De heer Heeremans: Nou ja, een… Allereerst: wij doen het ook voor niet alleen de kleintjes, uit veiligheid, dat 

mensen eventjes de kinderen af kunnen zetten in de buurt van de kantine. Maar bij het huidige beleid; al 

gebruik je maar vijf minuten van het uur en je gaat weer weg, kan je zeshonderd minuut niet terugkomen, dus 

het is desastreus. Maar een voetbalwedstrijd duurt anderhalf uur bij de senioren. En als je vanuit IJmuiden 

komt of je vanuit Amsterdam of je komt ergens vandaan: we kunnen niet iedereen vragen met een fiets te 

komen, dus je hebt al drie uur nodig als je nog even mag omkleden daarvoor en daarna, heb ik het niet eens 

over het desastreuze beleid voor wat betreft de kantine, want niemand blijft. Tegenwoordig gaan ze… na een 

uur voetballen gaan ze van het veld af, want dan zien ze een mannetje op een brommer langskomen en dan 

zeggen ze: wat is dit? Ja, we kunnen bijbetalen. Nee dat kan niet, jullie moeten nu weg. Maar dat werkt dus 

niet.  

De heer Aynan: Maar, voorzitter, eventjes, want dat was mijn vraag niet. Als er bij u, voor de deur van Geel-

Wit een aantal plekken komen die zeggen, nou Stop & Sport, en u kunt daar tien uur parkeren als u dat zou 

willen, is dat dan een… is dat een mogelijke oplossing?  

De heer Heeremans: Het zou perfect zijn. Dat doen we in Amsterdam ook. Daar hebben ze ook, voor een 

aantal sportvelden die ook dicht tegen het centrum zijn aangelegen, hebben ze een uitzondering voor 

voetbalclubs waar ze dus maximaal vier uur mogen parkeren. Is het enige wat we vragen. 

De heer Aynan: Dank u wel. 

De voorzitter: Zijn er andere commissieleden die een vraag willen stellen aan de insprekers? Nee? De heer Van 

den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja dank u, voorzitter. Antwoord is: drie uur. En aan de heer Heeremans wil ik vragen 

van: heeft u, gezien het verleden van de gemeente Haarlem, bijvoorbeeld met betaald voetbal, enig idee dat u 

clementie kunt krijgen, dat ze überhaupt geïnteresseerd zijn om dan het voetbal van Geel-Wit te behouden? 

De heer Heeremans: Nou, dat is een hele goeie vraag. In bestemmingsplan staat nog steeds in de Van Oosten 

de Bruijnstraat dat daar sportvelden zijn en we hebben een maatschappelijke functie. We hebben… kunnen 

leven dat… We weten: betaald parkeren is er. Maar ook voor voetbalvelden in Amsterdam, één van de 

gemeentes die heel duur zijn op parkeerbeleid, is er een uitzondering voor voetbalvelden. En dan kan je 

namelijk voor twintig cent per uur, maximaal vier uur, bij een aantal gereserveerde plekken voor sportvelden 

kan je daar parkeren. Wij hebben in het verleden ook extra moeten betalen en het gewone parkeertarief wat 

gehandhaafd wordt en, ja, daar doen we al onze vrijwilligers en dat gaat uit de clubkas, het komt ons niet ten 

goede. Maar de teams die komen voetballen die klagen daarover. Dus als we A: het kunnen oprekken naar vier 

uur, want dan praat je over een… het gemiddelde voetbalwedstrijd plus nog even ervoor omkleden en 

douchen daarna. En een aanpassing in het tarief, dat is het ideale, wat ook de KNVB, want daar zijn we 

natuurlijk ook geweest, zijn er andere clubs in de omgeving, of ergens in Nederland, die met ditzelfde, ja ik 

weet niet of ik het zo mag noemen, maar, ja, het ridicule parkeerbeleid wat heerst… 

De voorzitter: Mijnheer… 



De heer Heeremans: In de Van Oosten de Bruijnstraat. Toen zeiden ze: nee, u bent hier uniek in. 

De voorzitter: Heer Van den Raadt, u wilde nog een vraag stellen? 

De heer Van den Raadt: Ja, nog twee voorzitter, als dat mag? Ik heb zelf geconstateerd dat de handhaving daar 

expliciet naartoe wordt gestuurd. Want dat zeggen ze zelf ook. Wat vindt u daarvan, dat eigenlijk nog geen 

goed alternatieve oplossing is, maar dat er dan toch keihard wordt gehandhaafd om vooral bonnen te 

schrijven? 

De heer Heeremans: Ja, moeilijk te begrijpen. Ik zou zeggen: als we allemaal weten dat we een probleem 

hebben, dan is de logica dat we zeggen van: jongens, ga nou alsjeblieft dat plekje bij de voetbalclub Geel-Wit, 

op de zaterdag, ga daar nou niet controleren. Want je weet gewoon dat je daar, ja, je bonnenboekje vol kan 

schrijven. Dus het is ook een beetje clementie, een beetje gedoogbeleid uitvoeren, om te zeggen: we hebben 

een probleem, we kunnen dit een-twee-drie niet veranderen. Alle respect daarvoor. Maar een stukje 

clementie is het minimale waar we op hopen. 

De voorzitter: En de laatste vraag. 

De heer Van den Raadt: En de laatste, ja. Het parkeerplan bestaat natuurlijk uit negentien onderwerpen. En 

achttien worden er uitgevoerd en punt negentien is het bouwen van parkeergarages. Vindt u allen, hier 

aanwezig, niet dat het verstandig zou zijn om zo gauw mogelijk te beginnen met het bouwen van die 

parkeergarages en goeie toevoer naar het centrum, bijvoorbeeld met openbaar vervoer, dat dat een oplossing 

kan zijn? 

De voorzitter: Als u behoefte heeft om hierop te antwoorden, zou u dan zo kort mogelijk willen doen? Nee? 

Prima. Mevrouw Noorman, u wilde… 

Mevrouw Noorman: Ja, ik wil wel kort reageren. Ik weet niet waar de parkeergarages gebouwd moeten gaan 

worden, dus daar kan ik niet goed een antwoord op geven. 

De voorzitter: Dank u wel. 

Mevrouw Adamo: Ja, en ik ook niet. En we kunnen niet wachten op de parkeergarages. Ik denk dat het nog 

wel een paar jaar gaat duren. Drie, vier jaar. Maar voor die tijd zijn misschien alle klanten al weg. En ik weet 

niet wie die verantwoordelijkheid neemt? Ik bedoel: wij doen ons best om zo goed mogelijk eten te bereiden, 

maar als ze daar niet kunnen parkeren, maar één uur, en daar op gebakken peren zitten van: ho, we moeten 

nou weg. Misschien hebben ze alleen het voorgerecht gehad. We moeten nou zorgen dat we… Want anders 

hebben we weer een boete aan ons… Ik weet niet hoe duur dat is. Ik denk: nou, dat is niet zo klantvriendelijk.  

De voorzitter: Dank u wel.  

De heer Van den Hurk: Nou, het zou mooi zijn als in De Koepel een parkeergarage geplaatst kan worden. Dan 

ben ik er helemaal mee akkoord. Maar wij kunnen suggesties bieden aan gasten die bij ons willen reserveren 

en dan, de dichtstbijzijnde parkeergelegenheid bij ons is de Appelaar. Nou, het Spaarne kronkelt door Haarlem 

en in een rechte lijn is het wellicht twee-, driehonderd meter, maar langs het Spaarne lopen, ben je toch wel 

ruim kwartier onderweg om bij Zuidam te komen. Plus het feit dat bij de Appelaar heel veel collega’s van mij 



ook een restaurant hebben. Dan is de keuze al wat makkelijker om ergens anders te eten. Dus ik zie dat niet 

echt als een optie. 

De voorzitter: Oké, dank u wel. Mijnheer Drost, u bent al geweest. Er zijn al behoorlijk veel vragen gesteld. 

Gaat u gang. 

De heer Drost: Nou, dank. Voor mijnheer Heeremans nog, Geel-Wit. Ik hoor u niet over het Emmaplein. Ik 

meen me te herinneren dat u ook daar mogelijkheid heeft toch, om… overdag, dat daar auto’s neergezet 

konden worden, tegen ‘…’. 

De heer Heeremans: De mogelijkheid bij het Emmaplein die is in beperkte mate aanwezig, dat klopt. Het 

Emmaplein moet je alleen ouders met kinderen die vanuit Hoofddorp, IJmuiden, nou ja, de verre omgeving, 

niet de Geel-Wittertjes zelf, want daar… die komen wel op de fiets. Maar dan is bij Emmaplein is het… dan 

moet er geen bruiloft en geen begrafenis zijn op de zaterdag, ja, want anders kan je daar absoluut niet 

parkeren. En dan zijn er zelfs tekort plekken voor de bezoekers van de kathedraal. Emmaplein is een stukje 

lopen, daar sturen we de mensen nu al naartoe, ja, maar het is niet veilig. Het is niet dat we zeggen van: oké, 

wilt u met veertien kindjes van zeven, acht, negen jaar… Emmaplein, moet je de Jan Stuytstraat, je moet een 

paar drukke straten oversteken. U weet hoe dat gaat: kinderen die daar gaan voetballen. Voor de veiligheid; ik 

laat het m’n kind liever niet doen, laat ik het zo zeggen.  

De voorzitter. Mooi, dank u wel. Ik zou graag willen beginnen met de bespreking van dit stuk, als de commissie 

daar ook klaar voor is. De heer Visser, u wilde nog… O… Nee, u wilde beginnen met uw termijn. Dat begrijp ik. 

Mooi. Dan wil ik eerst de insprekers bedanken, nogmaals, en u mag op de publieke tribune plaatsnemen als u 

daar behoefte aan heeft, of naar huis gaan, dat mag natuurlijk ook. De heer Visser. Gaat uw gang. 

De heer Visser: Ja, voorzitter, het debat dat we allemaal wisten dat zou gaan komen. Maar voor ik naar het 

hoofdgerecht van de parkeerduurbeperking ga, toch ook de andere punten die op de agenda staan. Nou, ik zei 

net al: de sociaal-maatschappelijke vergunning die wacht ik met grote belangstelling af. Maar fijn dat de 

wethouder daaraan werkt. Het Scheepmakerskwartier vind ik best wel ingewikkeld, dat er kennelijk dus 

bewoners een eigen parkeerplek hebben, maar dan ook geen bezoekersvergunning krijgen en dat we dat nu 

apart moeten regelen, maar dat het op een gegeven moment weer misschien wordt ingetrokken omdat er dan 

misschien een garage komt. Ik vind dat een heel raar systeem als we dat per bouwproject helemaal moeten 

gaan afwegen of mensen wel of niet een bezoekersvergunning krijgen. Volgens mij maken we het dan heel erg 

ingewikkeld. Wat ons betreft; of bezoekers nou met een bezoekersvergunning op straat staan, of met een 

bezoekersvergunning in de garage, daar zou je eigenlijk geen onderscheid moeten maken. Het gaat erom dat 

ze van hun bezoekersrecht gebruik maken. Dus los dat op een creatieve manier op, want anders wordt de 

besluitvorming hier denk ik wel erg lastig. Dan de Stop & de Shop. Ja, daar hebben we wat meer vragen over. 

Je zou denken: een half uurtje winkelen, dat is net niet genoeg, ik ga iets langer parkeren. Hoe duur ben je dan 

uit? Nou, we gingen het eens uitproberen en je was vier euro achtentachtig kwijt voor vijfenzeventig minuten 

parkeren. Waarom? Als je langer dan een half uur parkeert, geldt het Stop & Shop-tarief niet meer, maar 

betaal je, ook voor dat eerste half uur, het volle pond. Nou, dat zijn echt hele hoge tarieven. Dat kan en mag 

niet de bedoeling zijn. En als je op de parkeerautomaat kijkt, dan staat er niet op hoelang dat Stop & Shop dan 

precies duurt. Het wordt niet goed uitgelegd. Wij willen dus een aanpassing van de Stop & Shop. Ten eerste: 

betere informatie op de automaat. Ten tweede: verlengen naar een uur, want een half uur is toch, bij heel 

veel winkelacties, echt net te kort. En we willen, dat als je anderhalf uur parkeert, bij het Stop & Shop, dat je 

dan ook dat eerste uur gewoon dat Stop & Shop-tarief betaalt. Dus graag een toezegging van de wethouder op 

die punten. En, ja, we hebben het weleens over betalen per minuut. Nou, juist als je kort-parkeren wil 



stimuleren vind ik het gek dat bij Stop & Shop dat je echt altijd het volle pond moet betalen en dat je niet met 

kleinere tijdseenheden kunt betalen. Nou dan werd net al gezegd van: het is eigenlijk raar dat je een 

parkeerduurbeperking van één uur hebt, maar dat je juist in dat Stop & Shop-gebied langer kunt parkeren. 

Nou, dat geeft al de ridiculiteit, ik gebruik toch weer even het woord, van de parkeerduurbeperking aan. Wij 

hebben als ChristenUnie-fractie er, ik geloof tot drie keer toe, voor gewaarschuwd, twee keer een motie 

ingediend. Dat is niet aangenomen. De wethouder heeft het ook ontraden. Toch heeft de raad het 

aangenomen. Nou, ik ben blij dat nu de signalen er zijn dat het inderdaad geen goeie maatregel is. En ik hoop 

dat we vandaag een meerderheid kunnen vinden om snel die parkeerduurbeperking aan te passen. En wat ons 

betreft mag dat ook direct na deze vergadering, dan hoeven er, hopelijk, geen moties voor… als we gewoon 

vandaag een meerderheid voor kunnen vinden. Want het gaat niet alleen over ondernemers, maar inderdaad 

ook… Bewoners komen in de problemen. Zeker nu de digitale bezoekersvergunning er nog niet is… 

De voorzitter: Mijnheer Visser, een momentje alstublieft. De heer Drost, interruptie. 

De heer Drost: Ja, mijnheer Visser, ik begreep op zich uw voortvarendheid. We horen de problematiek. U 

begrijpt dat u het liefst morgen wil regelen. Ik denk alleen procedureel. We hebben een amendement 

aangenomen en ik denkt dat het college niet zo bevoegd is om het zomaar morgen te kunnen veranderen. 

Maar goed, misschien ook vraag richting de wethouder, maar ik denk dat dat lastig wordt. 

De heer Visser: Nou, ik kan me voorstellen; er zijn een aantal alternatieven aangereikt. Sommige alternatieven 

vragen ook tijd. Ik kan me voorstellen dat we gewoon kijken van: is er een maatregel die weinig kost en die 

snel kan worden doorgevoerd, zodat in ieder geval het probleem snel is opgelost, omdat een aantal 

ondernemers in de problemen zijn, en dat het college dan met een fatsoenlijk voorstel komt van: nou, dit is 

ook het permanente, omdat het gewoon goed is. Of we maken nog een afweging gezien de kosten en zo. 

Maar wat ons betreft wordt er snel een maatregel genomen. Nu kan je natuurlijk zeggen van: ja, bijvoorbeeld 

de bezoekers van de restaurants en andere bedrijven, van: ja die mochten toch eerst ook niet parkeren? Dat 

klopt, voor een deel. Dat werd ook geregeld met bezoekerspassen. Maar zolang er niet misbruik is, waarbij 

massaal die bezoekerspas wordt mis… op een verkeerde manier wordt gebruikt, maar gewoon iemand die een 

bedrijf komt bezoeken. Ja, dan is dat ook wat verkeerd was in de ouwe regeling. Dus dat kun je, wat ons 

betreft, niet gebruiken als argument om te zeggen van dat er nu niks geregeld moet worden. En we hadden 

natuurlijk, en daar wees mijnheer Aynan net al op, we hadden die betaald-parkeerplekken. Dan zou je ook 

kunnen zeggen: moeten die betaald-parkeerplekken terug moeten komen? Dus maatwerk. Wat ons betreft is 

dat niet de oplossing, want die betaald-parkeerplekken die stonden vaak ook leeg. En één van de argumenten 

van het nieuwe parkeerbeleid was juist dat díe plekken efficiënter, beter, benut zouden worden. Plus; kost ook 

weer heel veel kosten om overal bordjes neer te zetten en die betaald-parkeerplekken weer terug te brengen. 

Dus we moeten iets anders. Wat moeten we dan wel? Nou, wat ons betreft is de parkeerduurbeperking 

doorgeschoten en het liefst schaffen we hem gewoon helemaal af. Als dan toch overlast is, en wij denken dat 

het heel erg mee zal vallen vanwege het parkeertarief wat behoorlijk hoog is, maar als er overlast is, kan je 

echt nog wel, in een beperkt aantal straten, en dat zijn waarschijnlijk maar straten direct bij het centrum, 

eventueel een parkeerduurbeperking invoeren. Maar doe dat dan op het moment dat die overlast is 

aangetoond, want we hebben zo’n pakket aan maatregelen genomen; laten we eerst eens naar de effecten 

kijken. Dus ons voorstel is in principe parkeerduurbeperking gewoon zo snel mogelijk helemaal afschaffen en 

dan over een half jaartje ofzo evalueren. Als daar geen draagvlak voor is, dan willen wij in ieder geval de 

parkeerduurbeperking verruimen naar drie uur, want dan ben je van een heel groot deel van de problemen af. 

En we willen hem overdag afschaffen. Eerst werd gezegd van: dat kan niet, dat overdag afschaffen. Toen 

dachten we van: hè, hoe kan dat nou? Het college heeft het toch zelf voorgesteld? Nou, wat blijkt nu: daar is 



een technische aanpassing voor nodig in de IT en omdat wij dat amendement in de raad hebben aangenomen, 

hebben gezegd: één uur, overal, is die technische aanpassing ook niet verder uitgewerkt. Dus dat kost tijd om 

dat te ontwikkelen. Nou oké, dan moeten we dus in twee stappen aanpassen. Zo snel mogelijk overal naar drie 

uur. En dan zodra… En dan aan die technische oplossing gaan werken om vervolgens, in stap twee, overdag die 

parkeerduurbeperking afschaffen. Want waarom hebben we die parkeerduurbeperking? Die hebben we 

omdat er met name in de avonduren overlast kan zijn. Maar overdag is er geen probleem, want dan zijn 

mensen gewoon naar hun werk toe en zijn er genoeg parkeerplekken. En heel veel van de klachten van de 

ondernemers die hebben juist te maken met klachten overdag. Ook het probleem van de busjes, van de 

klussers en zo, dat is ook voor een groot deel overdag. Dus wat ons betreft is het ideaal: 

parkeerduurbeperking afschaffen. Als er geen meerderheid voor is: in ieder geval overdag afschaffen. Helaas 

kan dat niet morgen. Oké, laten we het dan zo snel mogelijk op drie uur zetten, zodat in ieder geval de 

grootste problemen zijn opgelost. En dan in de loop van volgend jaar hem overdag afschaffen. Nou… 

De voorzitter: De heer Aynan, een interruptie. 

De heer Aynan: Ja, dus overdag onbeperkt parkeren en ’s avonds dan parkeerduurbeperking. Vanaf hoe laat 

mijnheer Visser? 

De heer Visser: Een uitwerking van het college had het over zes uur. Het kan vijf uur zijn, het kan zeven uur 

zijn. Wat mij betreft kunnen we daar nog over discussiëren.  

De heer Aynan: Oké, nou laten we dan zes uur als uitgangspunt nemen. En dan; terug naar één uur, wat stelt u 

voor? 

De heer Visser: Wat ons betreft zou dat dan ook drie uur kunnen zijn. En als het echt nodig is in straten direct 

bij het centrum, bijvoorbeeld bij de Stadsschouwburg, kan ik me voorstellen dat mensen zeggen van: ja, maar 

wacht even, er gaan mensen precies om acht uur ’s avonds parkeren en drie uur erbij en elf uur stopt het 

regime, dan kan je precies net helemaal parkeren voor een avondje schouwburg. Nou, als dat… Ik moet nog 

zien of dat in de praktijk gebeurt, maar als het gebeurt, of als we daar bang voor zijn, nou misschien moeten 

we in die paar straten dan het aantal uren wat lager doen. Maar wat ons betreft is drie uur prima.  

De heer Aynan: Ik merk dat u ook heel veel… 

De voorzitter: Mijnheer Aynan, gaat uw gang. 

De heer Aynan: Dank u wel voorzitter. Het was ook de bedoeling om de boel te versimpelen. En ik merk dat 

dat dus gewoon eigenlijk niet gelukt is, ook niet in uw voorstellen trouwens. 

De heer Visser: Nou, we kunnen ook… Wat we ook kunnen zeggen, is terug naar het oorspronkelijke voorstel 

van het college. En dat is inderdaad: nergens een parkeerduurbeperking. Alleen maar parkeerduurbeperking 

van één uur in een beperkt aantal straten direct langs het centrum. Mijn probleem is alleen dat daar de IT nog 

niet voor klaar is, dat het nog een paar maanden duurt. En die tijd hebben we niet. Dus daarom zeg ik: zo snel 

mogelijk naar die… Of helemaal overal afschaffen; dat is de ene optie. De andere optie is: overal naar drie uur 

en dan in de loop der tijd overdag afschaffen als die IT-oplossing klaar is. Maar het punt is: het oorspronkelijke 

collegevoorstel kunnen wij niet binnen nu en een maand ofzo invoeren, omdat die IT nog niet klaar is. Dus die 

optie is er niet. Dat was wel een simpele oplossing. En helaas, ondanks alle moties in de raad, heeft de raad 

anders beslist. Want als we nu het collegevoorstel hadden gehad, hadden we waarschijnlijk geen probleem 



gehad, of in ieder geval een veel kleiner probleem. Nou, dan noemt het college nog een aantal andere 

alternatieve oplossingen. Daar zitten ook best wel goeie voorstellen bij. Met name die onderste lijst aan, ja ik 

noem het maar even ‘no regret-maatregelen’, splitsen van de parkeerzones zodat je in ieder geval op één dag 

zowel een keer in Noord… 

De voorzitter: Mijnheer Visser… 

 De heer Visser: Als een keer in Zuid kan parkeren. Prima, zo snel mogelijk doorvoeren…  

De voorzitter: Mijnheer Visser, momentje alstublieft. U heeft een interruptie van de heer Van Leeuwen. Ik wijs 

u erop dat u nog ongeveer tussen de vier en de vijf minuten heeft en deze vergadering duurt in principe tot 

tien uur. Ik vind het allemaal best, maar… 

De heer Van Leeuwen: Ja voorzitter, dank u wel. Ja, mijnheer Visser, ik hoor uw betoog heel duidelijk en de 

heer Aynan stelt ook wel een aantal interessante vragen. Wat ik me afvroeg: u stelt voor om de parkeerduur 

volledig vrij te geven. Hoe… Wat is uw visie op alle insprekers die hier op een overvolle tribune zaten een 

aantal maanden geleden, die juist daar faliekant op tegen waren? Hoe ziet u dat? 

De heer Visser: Dat was vanuit een angst vanuit parkeeroverlast. En ik denk dat we echt met een kanon op een 

mug zijn gaan schieten. Of met een… Nou ja, als ik de uitdrukking goed zeg. Ja. En het mooie is, dat we straks 

precies aan de parkeerdatabase kunnen zien hoe vaak er daadwerkelijk wordt geparkeerd door mensen, en 

hoe lang ze parkeren. En dan kunnen we eventueel dat maatwerk van de heer Aynan doen. En dan zou het 

weleens de conclusie kunnen zijn dat we precies uitkomen bij het oorspronkelijke collegevoorstel. Alleen dat 

kunnen we niet van vandaag op morgen invoeren, doordat die IT nog niet klaar is. Dus daarom zeg ik: overal 

afschaffen en dan zullen we zien dat er waarschijnlijk geen probleem is. En als we de IT snel ontwikkelen, 

kunnen we daarna heel snel schakelen als er toch overlast zou zijn. Zal ik verder gaan voorzitter? De ‘no return 

time’ inkorten, zodat je inderdaad meerdere keren per dag kan parkeren, kunnen we ook heel snel 

doorvoeren. Dus doe dat vooral. Tijdelijke vergunning online aanvragen, nou ook daar is wel wat IT voor nodig, 

maar hopelijk is dat snel geregeld. En ten slotte de oplossing: daadwerkelijke parkeerduur, zodat je overdag 

heen een uur kan parkeren, of drie uur, zoals je wilt. Dat je niet na vijf minuten parkeren niks meer kan. 

Uiteindelijk moeten we daar gewoon naartoe. En ik snap dat kosten… dat het wat kost, maar laten we dat met 

andere gemeenten doen. Laat Haarlem daar het voortouw in nemen, een aantal gemeenten verzamelen om 

die IT te ontwikkelen. En dan zie ik daar graag het voorstel voor tegemoet. Maar nu zo snel mogelijk óf de 

parkeerduurbeperking helemaal afschaffen, óf integraal naar drie uur en zo snel mogelijk overdag afschaffen. 

Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Van Zetten, u wilde uw termijn? Of heeft u een interruptie? 

Mevrouw Van Zetten: Nee, nee, nee, ik stel even een vraag. Stelt u nu voor dat Haarlem het voortouw moet 

nemen in een of andere ontwikkeling? Want het is toch een garantie op een mislukking? Dat weet u toch wel? 

Laat anderen in godsnaam dat doen. Ik praat hier al twaalf jaar over dit probleem. 

De heer Visser: Dit zijn gewoon IT-leveranciers en daar is al over gesproken, met die IT-leveranciers. En het 

moet meer zo zijn dat je gezamenlijk kosten draagt. Daar gaat het om. Want het kost wat. Maar ik denk dat we 

wel die kant op moeten. En als Haarlem gewoon een aantal gemeenten om tafel zet: zullen we daar 

gezamenlijk om vragen? Dan delen we de kosten. Prima. Haarlem gaat niet zelf software ontwikkelen. Dat 

doen we lekker bij bedrijven die dat heel goed kunnen. 



De voorzitter: Wie wil zijn termijn? De heer Aynan. Gaat uw gang. 

De heer Aynan: Ja, dank u wel voorzitter. We moeten niet vergeten waar we vandaan komen. De zones waar 

we het nu over hebben, zone C, dat was bewoners-parkeren. Je kon daar, afgezien van een paar plekken, kon 

je gewoon nergens parkeren. En toen we bezig waren met het invoeren van dit nieuwe beleid, hebben we ook 

gezegd van: ja, je kan beter streng beginnen, met één uur, en dat misschien oprekken in de loop der tijd. Maar 

besef wel: we zijn net begonnen. Wij zijn amper vier maanden hiermee bezig. Het is allemaal nieuw, voor 

iedereen, voor de bewoners, voor de ondernemers. En af en toe denk ik: ja, de communicatie moet echt 

beter. Want als je de brief leest die de bewoners hebben gekregen, ja, weet je, daar word je echt niet wijzer 

van. Dan creëer je meer mist dan je duidelijkheid creëert. Dus daar moet echt iets aan gedaan worden. Want 

dat merken we ook aan de inspreker: zelfs zij haalt het verschil tussen bewoners-parkeren en betaald-

parkeren door elkaar. En ik merk ook in de stad dat dat echt heel moeilijk uit elkaar te halen is. Dus doe iets 

aan die communicatie. En die maatregelen, die… 

De voorzitter: Sorry. De heer Van Leeuwen, gaat uw gang. Interruptie. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik ben wel benieuwd, mijnheer Aynan, u bent voor 

zorgvuldige communicatie. Maar u bent zelf… met uw partij heeft u een brief gestuurd aan alle Haarlemmers 

in deze wijken, tijdens de campagneperiode, die leek alsof hij van de gemeente afkomstig was. Dus hoe rijmt u 

het zorgvuldig zijn in communiceren met een brief sturen die leek alsof-ie van de gemeente was? Dus ik ben 

heel benieuwd waarom u nu ineens wél zorgvuldig wil communiceren. 

De heer Aynan: Ja, voorzitter, de heer Van Leeuwen kan het verschil tussen campagne en hier in de raad zitten 

kan-ie niet maken, dat is jammer. Voorzitter, ik ga verder. Mijnheer Visser refereerde daar al aan: echt zicht 

hebben op de effecten, dat is wat we nodig hebben. En sommigen zijn nog niet eens ingegaan, zoals dus het 

digitaal kunnen aanmelden van je bezoekers, zondag-parkeren. En er zijn heel veel maatregelen die nog niet 

eens het de mogelijkheid bieden aan de bewoners om in de garages te parkeren. Is ook echt een heel 

belangrijk onderdeel. Dus laten we niet halsoverkop alles weer door elkaar halen en zomaar nieuwe 

maatregelen treffen. Het heet ook Moderniseren Parkeren, die hele… dat hele pakket, en als je ziet dat… We 

hebben een aantal voorzieningen getroffen voor bijvoorbeeld ondernemers, dat ze een dagkaart of zelfs een 

halve dagkaart kunnen aanschaffen, en dan is het jammer dat je daarvoor helemaal naar het stadskantoor 

moet. Nou, dat moet gewoon digitaal kunnen. Dat je gewoon eventjes met je app inlogt en dan kan je een 

hele of een halve dag parkeren als ondernemer. Laten we alsjeblieft die maatregelen zo snel mogelijk 

invoeren, want dan weten we wat het beleid doet. Dat maximaal één uur parkeren; het is natuurlijk gek als je 

vijf minuten ergens parkeert en dan ben je een heel uur kwijt. Het was één uur en niet één keer per dag. Dus 

daar moet ook gewoon wat aan gedaan worden. En dan de oplossing, want die ondernemers die hebben 

natuurlijk gewoon een punt; je kunt binnen één uur niet uit eten, dat bestaat niet. Tenminste, helemaal niet in 

de mediterrane cultuur waar ik vandaan kom. Dus daar neem je gewoon goed de tijd voor. En daar hadden we 

ook gewoon maatregelen voor. Dat was echt maatwerk. Voor uw deur, bij Luca en bij Zuidam, hadden we 

gewoon betaald-parkeerplekken. Voer die gewoon in. Doe daar dan restaurant… Stop & Restaurant, Stop & 

Eet, of weet ik veel wat, geef het een leuke naam. En voor mijnheer Heeremans ja: Stop & Sport. En dan… 

Daar kun je onbeperkt parkeren. Gewoon terug naar de oude situatie wat betaald-parkeren betreft. En dan is 

dat, wat mij betreft, een oplossing.  

De voorzitter: Mooi, dank voor uw stop. 

De heer Aynan: Dus ik hoor ook graag de reactie van de wethouder daarop. 



De voorzitter: Ik zag nog een interruptie van de heer Visser. 

De heer Visser: Ja, want dat laatste punt is juist raadsbreed omarmd: wat geweldig. Die plekken kunnen 

bewoners nu niet parkeren en straks kan dat wel. Want er werd… Die plekken stonden vaak leeg. Alleen ’s 

avonds, als er mensen in het restaurant waren, maar overdag kon er niemand staan. En nu zegt u eigenlijk: ik 

ga allemaal verkeersborden plaatsen, kost veel geld, en we gaan dus die plek weer inefficiënt benutten. Dan 

zie ik straks de bewoners weer komen van: hé, we hebben weer meer parkeeroverlast in de wijk. En allemaal 

plekken staan leeg, worden niet benut. Dus is dat wel zo slim? Want u pakt u ‘…’ uit, maar u vergeet de 

context. 

De heer Aynan: Voorzitter, mijnheer Visser die praat heel snel, dus het kost mij moeite om hem te volgen. 

Maar ik ga toch even een poging doen. Weet u wat u doet, mijnheer Visser: kijk, met die maatregel van één 

uur zijn we echt streng, daar heeft u echt wel een punt. En ik zie dat ook. Aan de andere kant: het zomaar 

oprekken of, zoals u voorstelt, vrijgeven. U doet nu alsof u naar de bewoners luistert, maar de bewoners… ik 

ben wel heel erg benieuwd wat hun mening is over uw maatregel om het voor de hele wijk vrij te geven. Want 

waarom hebben we toen gezegd: één uur? Dat was om de wijk te vrijwaren dat ze overspoeld zouden worden 

door vreemd-parkeerders. Dat was de reden. En aan die reden wil ik vasthouden. 

De voorzitter: De heer Dreijer, gaat uw gang. 

De heer Dreijer: Voorzitter, dank u wel. Nou, volgens mij was de reden waarom we een parkeerduurbeperking 

hebben ingevoerd het proberen te weren van bezoekers die niets in die wijk te zoeken hebben. In het… Die nu 

naar het centrum willen gaan. En wat hier nu voorligt is dat we eigenlijk gewoon bezoekers voor onze wijk nu 

hebben tegengehouden. Ik ben van het CDA, we hebben ook hier dat amendement ingediend hoor, dus ook… 

Ik ben er ook medeschuldig aan. Maar we moeten wel even goed naar de kern kijken. En daar moeten we een 

oplossing voor zoeken. Dus we moeten proberen nog steeds die bezoekers die naar het centrum willen gaan 

proberen te weren in de C-wijken, maar we moeten alle mensen die in die wijk hun, nou ja, hun bezoek willen 

plegen, die moeten we gewoon blijven faciliteren, simpel zat. 

De heer Aynan: Was dit een interruptie? 

De voorzitter: Die was denk ik aan de heer Aynan gesteld? Ja? 

De heer Aynan: Ja, nou, mijnheer Dreijer, wij kunnen mekaar de hand schudden, want dat is precies wat wij 

voorstellen. De Stop & Shops uitbreiden naar de voorzieningen die er zijn, dus restaurants, en soms was het 

ook bij een Dekamarkt, bij de Vomar. Daar is behoefte aan, maar alsjeblieft niet de hele wijk, want daar was 

juist die angst van dan zouden we overspoeld worden. Want vergeet niet: het parkeertarief is wel ruim één 

euro goedkoper dan in het centrum.  

De voorzitter: Mooi. Wie wil z’n termijn hebben? Mevrouw Van Zetten?  

Mevrouw Van Zetten: Ik wil even een punt van orde maken. Wanneer is de pauze om te kunnen eten? Ja, ik 

hoor over die pizzeria, ik kreeg ontzettende honger. Ik zou daar graag nu naartoe gaan, maar. Heeft u even 

een schema? Want ze zouden om kwart over zes… Misschien kunt u even duidelijkheid geven? 

De voorzitter: Ik kan natuurlijk duidelijkheid geven. Mijn voorstel is om even de eerste termijn in ieder geval af 

te maken. Akkoord? Ja? Mooi. Wie wil z’n termijn hebben? Mevrouw Otten, VVD. 



Mevrouw Otten: Ja, er is al heel veel gezegd. En op uw verzoek zal ik niet alles gaan herhalen. We kunnen 

dingen niet zomaar uit de context gaan halen. Er zijn bewoners geweest inderdaad, die hun wijken vol zagen 

lopen met parkeerders die daar niks te zoeken hadden. Daar zullen we ook naar moeten luisteren. Maar goed, 

de VVD staat natuurlijk ook voor ondernemers. Dus ook wij vinden dat er geluisterd moet worden naar de 

ondernemers die in de wijken zitten, zoals de ondernemers die hier hebben ingesproken, er moet worden 

gekeken naar oplossingen. Wellicht in, toch weer, uitbreiden van betaald-parkeerplekken, maar die dan ook 

toegankelijk zijn voor de bewoners. Of een voorstel… een Restaurant & Stop, zoals Jouw Haarlem zei. Dus ik 

wacht even af de reactie van de andere partijen. Ik ben wel benieuwd hoe zij daarover denken in de hoop dat 

we tot een goede, passende, oplossing komen, zonder dat we het hele beleid weer op de schop moeten 

gooien. Daarnaast ben ik overspoeld met vragen door bijvoorbeeld makelaars. Daar zal ook een oplossing naar 

moeten worden gezocht. Makelaars die rijden de hele dag rond in Haarlem, er worden heel veel huizen 

verkocht in Haarlem, en moeten overal parkeren, zijn ook met borden bezig en, ja, moeten er netjes uitzien. 

Nu doen heel veel makelaars het op de fiets, maar ze moeten meerdere momenten kunnen stoppen en 

kunnen parkeren en dat is nu niet mogelijk. Dus ik wil de wethouder vragen om wellicht dat in de 

maatschappelijke vergunning mee te nemen. 

De voorzitter: De heer Dreijer, CDA. Uw termijn?  

De heer Dreijer: Ja. 

De voorzitter: Ja. 

De heer Dreijer: Nou, dank u wel voorzitter. Nou, zoals gesteld net al in de interruptie naar de heer Aynan; de 

kern van dit verhaal is het weren van bezoekers die naar het centrum willen. Dus dat moeten we blijven… 

even op focussen. Wat het CDA betreft, mag, net als de ChristenUnie, die parkeerduurbeperking er gewoon 

helemaal vanaf. Wij hebben zelf niet de angst dat er zoveel mensen aan de kant van de C-wijken gaan staan 

om in het centrum te gaan shoppen of wat dan ook. Wat we wel moeten doen is ook erg duidelijk maken dat 

het goedkoper is om in het centrum te parkeren in de parkeergarages. Dat je zelfs voor twee euro vijfentwintig 

in de Stations-garage kunt staan, of twaalf vijftig in de Dreef-garage. De bebording moet natuurlijk ook nog 

steeds op orde, dat is nog steeds niet gedaan, zit er allemaal nog aan te komen. Het probleem is, waardoor het 

nu erg groot is, is dat natuurlijk een aantal maatregelen nog niet zijn ingevoerd. Maar het zijn die 

maatschappelijke sociale voorzieningen die nog wat extra zouden moeten krijgen. Bedrijfsvergunningen, daar 

zou ook nog naar gekeken worden. Dat komt nu pas het eind van het jaar. Maar dat had eigenlijk allemaal al 

naar voren, want dan hadden een heleboel van die insprekers, of die mensen die zienswijzen hebben 

gestuurd, hadden niet geklaagd. Wat je dus wel ziet in al die mails die gestuurd zijn. Nou, al die mails… Maar ik 

denk dat zo’n beetje negenennegentig procent gaat over die parkeerduurbeperking. Het gaat niet eens over 

het tarief. Dus we moeten ons daar ook echt op gaan focussen. Haal de parkeerduurbeperking ervan af. Het 

college had destijds juist voorgesteld: ja, doe dat misschien vanaf zes uur, of wat dan ook. Het wordt wel 

moeilijker, ook voor de ondernemers, als we dat niet doen. Zondag wordt zo meteen ook betaald-parkeren, 

dus dat wordt nog een extra, nou, klap voor die mensen om daarna hun hoofd boven water te houden. Dat 

geldt natuurlijk ook voor de sportclub. Ik weet dat er voor de… voor het zwembad, Boerhaavebad, wordt een 

speciale regeling onderzocht om ook daar het parkeren te gaan faciliteren, omdat er nu heel veel overlast is 

van, nou ja, de parkeerders van het ziekenhuis die daar gratis willen staan en waardoor de gasten daar de, van 

het zwembad, niet kunnen parkeren. Nou, zorg ook in ieder geval voor die sportclub, Geel-Wit, dat daar een 

speciale regeling komt. We hebben het net al gehoord: de Stop & Sport. Wat ons betreft hoeft er niet een Stop 

& Eet-zone te gaan komen. Als de parkeerduurbeperking eraf gaat, de mensen kunnen dan overal staan in de 



buurt van de restaurants en kunnen, nou ja, als zij willen drie vijfentwintig betalen per uur en dan dat is… dat 

zijn ze bereid om te doen hoor ik, dus laten we dat dan invoeren. Nog een voordeel is: als we die 

parkeerduurbeperking eraf halen, hoeven we ook niet speciale regeling voor de Scheepmakerskwartier in te 

gaan voeren. Want anders moeten we dat wel doen en dan krijg je weer een tussentijdse oplossing, wat 

allemaal problemen geeft. De makelaars worden ook geholpen als er geen parkeerduurbeperking op zit, want 

je kunt gewoon meerdere keren ook gewoon aanmelden, als je dat zou willen. Dus… 

De voorzitter: Ik heb even een interruptie voor u, van de heer Van den Raadt, Trots. 

De heer Van den Raadt: Ja, mijnheer Dreijer, u zegt: ik kan me niet voorstellen aan de rand van de C-wijken 

gaan staan om dan naar het centrum te gaan. Maar een deel van het parkeerplan is natuurlijk dat we aan de 

rand van de stad parkeergarages zouden bouwen. Dus dan is het toch ook dat je aan de rand ergens parkeert 

en dan naar het centrum gaat? Dus in principe kan dat wel gebeuren. Of ziet u dat dan toch anders? En de 

tweede is over het Boerhaavebad. Daar zegt u van: daar wordt al door mensen van het ziekenhuis geparkeerd. 

Lijkt het u dan, als CDA, niet verstandig om daar gewoon, nou we toch het hele Spaarne Gasthuis op de schop 

gaan nemen, in de toekomst een hele grote parkeergarage daar neer te bouwen met enorm veel parkeer- en 

reisplekken, zodat iedereen daarvandaan gewoon het centrum of waar-ie naar toe wil kan reizen? 

De heer Dreijer: Nou, ik weet niet of dat een punt is die wij, als gemeente, moeten regelen. Ik… Of ze dat 

Spaarne Gasthuis daarin wil faciliteren, heel graag. En tarieven mogen wat ons betreft ook daar naar beneden, 

ook voor de bezoekers voor het Spaarne Gasthuis. Maar het heeft even niks met deze casus te maken. Wat ik 

wel zie is dat als er een goeie parkeergarage in Oost komt, is dat mensen eerder geneigd zijn om in ieder geval 

alvast die auto in Oost te laten staan voordat ze gaan zoeken in de straten om ergens aan de randen dan, van 

de C-wijken, te parkeren en naar het centrum te willen gaan. Dus ik hoop dat er heel snel daar, in ieder geval 

daar, wel een parkeergarage gaat komen. Het nadeel is wel; we hebben natuurlijk overal weer bordjes 

geplaatst met ‘maximaal één uur parkeren’. Nou, als we het nou weer gaan oprekken naar wat voor niveau 

dan ook, gaan we dan die borden allemaal weer aanpassen? Wat gaat dat allemaal kosten? Als je Stop & Eet-

situatie gaat krijgen, dan moet je toch weer iets met parkeermeters gaan doen, wat ontzettend veel geld gaat 

kosten volgens mij. En ik zie daar op dit moment geen andere, simpele, goedkope oplossing voor. Dus daarom 

zeg ik van: doe dat niet. Nou, zoals ik al zei: de Scheepmakerskwartier is een oplossing als we dit invoeren, 

hoef je geen bezoekersvergunning uit te geven. En ik hoop dat we de maatschappelijke vergunning én de 

bedrijfsvergunning het toch wat naar voren kunnen halen. Dat we daar ook gewoon een passende oplossing 

op korte termijn kunnen krijgen en niet dat het nog weer aan het eind van het jaar… Want we praten hier nu 

echt al… Nou ja, we hebben de maatregelen in december 2016 besloten, dus we wisten al wat eraan zat te 

komen. Dus het verbaast me dat we daar nog zo’n beetje twee jaar over moeten doen voordat dit geregeld is. 

Ik denk dat dit wel, voorlopig, genoeg is. 

De voorzitter: Wie wil zijn volgende termijn? De SP, mevrouw Eckhard, gaat uw gang. 

Mevrouw Eckhard: Ik heb een heel stukje voorbereid, maar ik ga gewoon mee met mijnheer Dreijer. 

De voorzitter: Nou, dat is een mooie winstpakker. Dank u wel, dat juich ik toe. Zijn er nog meer mensen die 

zo’n stap willen zetten of gewoon een eigen termijn willen voeren? De heer Drost, GroenLinks. 

De heer Drost: Ja, sorry, ik wil wel zeggen: ik ben het eens met mijnheer Dreijer. Maar dan krijg ik… word ik 

weer in een campagnefilmpje geknipt en dan over vier jaar, dus ik… ik doe het niet meer. Ik ga een iets breder 

verhaal vertellen, voorzitter. Ja, wat het onderwerp De Koepel was afgelopen jaren voor de commissie 



Ontwikkeling, is parkeren natuurlijk wel voor Beheer. We zijn in 2015, ik geloof, weer begonnen… Nou we 

praten er nog steeds over. De eerste fases zijn ingevoerd. Nou, we hebben natuurlijk bij die hele bespreking 

wel, ja, met elkaar afgesproken dat we goed de voortgang willen, ja, met elkaar willen bespreken, om een 

vinger aan de pols te houden, om eventueel te kunnen bijsturen, bij geleide uit de stad. Maar daarnaast 

wilden we ook wel een duidelijk parkeerbeleid voor onze bezoekers, dus eenduidigheid en niet allemaal 

maatwerk, kleine uitzondering. Nou, het moge duidelijk zijn: de geluiden zijn er over de 

parkeerduurbeperking. Vanavond ook, of vanmiddag, vanavond weer gehoord. Waar ik het wel, mijnheer 

Dreijer daar heeft u wel helemaal gelijk in natuurlijk: deze maatregel hebben we genomen omdat we, nou, we 

willen zorgen dat de bezoekers van het centrum niet in de C-wijken komen te staan, de zogenaamde ‘vreemd-

parkeerders’. Maar nu zien we dat de bezoekers van, ja van de wijk zelf in de knel komen. Bezoekers van, 

bijvoorbeeld, ondernemers, restauranthouders. Overigens, wat betreft die makelaars, mevrouw Otten, die 

mogen wat GroenLinks betreft gewoon op een elektrisch scootertje door de stad, maar dat terzijde. Wat 

misschien nog onderbelicht is gebleven, zijn de maatschappelijke instellingen. Er is bijvoorbeeld… Bij Oostvest 

heb je de Waag. Nou ja, dat zijn mensen dus die echt zorg gaan mijden omdat, nou ja, omdat ze in de knel 

komen met dat uur. Een intakegesprek duurt een uur, minimaal, duurt soms wat langer, dus die komen niet 

meer. Dus dat is iets wat misschien nog wat onderbelicht is gebleven, maar we wel even, als GroenLinks, nog 

willen benoemen. Nou, wat dan betreft het aanpassen. Twee bedenkingen er misschien bij. We begrijpen op 

zich wel de verruiming naar drie uur, daar kunnen we wel wat meer mee… partijen mee uit de voeten. 

Daarnaast zien we wel dat… We hebben dit proces, ja wat ik net al zei: het is al sinds 2015 bezig, het is een 

lang proces, dus… En er werd ook net gezegd, hier aan mijn zijde, er waren natuurlijk heel veel bewoners met 

zorg en dergelijke. En dat is natuurlijk wel een beetje een afweging, dus ja, dus de concrete vraag aan de 

wethouder: hoe kunnen we het proces hierna vorm gaan geven? Ik had net al geïnterrumpeerd, want volgens 

mij moeten we sowieso iets van een motie of iets dergelijks aannemen. Of kunnen we zeggen van, nou, iets 

van een toezegging. Dus daar zijn we benieuwd naar. En, ja we vinden zeker het geluid ook van de bewoners 

belangrijk daarin; ja, hoe kunnen wijkraden, of iets dergelijks, in dit proces nog worden meegenomen? Maar 

ook nog dat we wel tegemoet kunnen komen aan de vele geluiden die er zijn.  

De voorzitter: U heeft nog een interruptie van de heer Aynan. Gaat uw gang. 

De heer Aynan: Ja, voorzitter, een toezegging waarop? Dat is mij niet duidelijk. En wat vindt u van, wat wij dus 

voorstellen: terug naar die situatie van die betaald-parkeerplekken toen het nog bewoners-parkeren was, om 

die nu een Stop & Shop en Sport & Shop van te maken? 

De heer Drost: Nou, ‘toezegging’ was puur procedureel, dus willen we eerstkomende raad een motie 

aannemen of kan het ook dat de wethouder zegt van: ik hoor wat u zegt, ‘overgrote meerderheid’. Dus meer 

procedureel.  

De voorzitter: De heer Aynan, gaat uw gang. 

De heer Aynan: Een motie waarover dan? 

De heer Drost: Nou, mochten we iets veranderen. Want wat ik eerder aangaf: we hebben een amendement 

aangenomen en volgens mij kan het college daar dan niet zo omheen, dus moeten we als raad een uitspraak 

doen, dus meer procedureel punt. En wat betreft uw andere punt: we hechten er ook wel waarde aan. Wat 

ook gastvrij is, is dat je gewoon een eenduidig parkeerbeleid hebt. Toentertijd, met die eilandjes, dat was een 

oplossing. Maar ik heb ook best wel vaak mensen gehoord die juist een parkeerboete kregen omdat ze zomaar 



hun auto daar hadden neergezet terwijl dat niet mocht. Dus wat dat betreft: dan hecht onze fractie er meer 

waarde aan om eenduidig beleid te hebben binnen die gebieden. 

De voorzitter: Gaat uw gang, heer Aynan. 

De heer Aynan: Ja, maar wat vindt u zelf dan van die parkeerduurbeperking? 

De heer Drost: Nou, daar… volgens mij heb ik daar afdoende, in mijn standpunt net, antwoord op gegeven. 

De heer Aynan: Nee, want u verwees naar het CDA. Het CDA wil er helemaal vanaf. Wat wil GroenLinks? 

De heer Drost: Wat ik zeg: een verruiming naar drie uur kunnen we op zich in vinden, maar met twee 

beperkingen die ik daarna noemde. 

De heer Aynan: Dus GroenLinks wil verruimen naar drie uur? 

De heer Drost: GroenLinks wil wel verruimen naar drie uur, ja, ja. 

De heer Aynan: En de overweging die we toen hadden, was dat we bang waren dat de wijken last zouden 

krijgen van vreemd-parkeerders. En die angst die bestaat niet meer bij GroenLinks? 

De heer Drost: Nee, het gaat erom dat we nu een maatregel hebben genomen waar een andere groep door 

gedupeerd waren. En ik denk dat we daar misschien toentertijd niet afdoende oog voor hebben gehad. Dus 

daarom wel die verruiming, maar alsnog die beperking. 

De heer Aynan: Ja, maar dat is precies… 

De voorzitter: De heer Aynan. U wilde nog een vraag? 

De heer Aynan: Dat is precies waarom ik de vraag stel. U wilt ruim verruimen naar drie uur. Dat wilt u voor de 

hele wijk. Maar wij stellen voor van: joh, doe het nou gericht op die plekken waar dat nodig is, dus een 

restaurant, sportclubs, tandarts. Want dan doe je gericht, zonder de wijk het risico te laten lopen, inderdaad, 

op vreemd-parkeerders, want het is nog altijd één euro vijfentwintig goedkoper om daar te parkeren dan in 

het centrum. 

De heer Drost: Ja, maar waar de problemen zich voordoen, daar op die andere plekken doen die problemen 

zich niet voor. Dus wat de heer Visser ook al zei.  

De voorzitter: De heer… 

De heer Aynan: Dat probleem is dat u dat helemaal niet weet. De maatregelen zijn amper vier maanden 

ingevoerd. Er zijn allerlei uitvoeringsproblemen, allerlei ICT-problemen. En nu komt u, zonder te weten wat de 

effecten zijn, gaat u alles al aanpassen. Dat is toch niet consequent? 

De heer Drost: Kijk, u noemt het ‘consequent’. Wat wij noemen is dat het… dat je luistert naar de stad. En dat 

horen we wel duidelijk. En daarom hebben we ook dat we in principe positief staan tegen die verruiming. 

Maar hoe neem je daar de wijkraden in mee? 



De heer Aynan: Dat… 

De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: Doen wij ook en daarom gaan wij voor maatwerk in plaats van de hele wijk het risico te laten 

lopen dat er inderdaad geparkeerd wordt tegen het goedkopere tarief. 

De voorzitter: Mooi. Uw punt is denk ik duidelijk. De heer Visser, u had ook nog een interruptie voor de heer 

Drost? 

De heer Visser: De heer Aynan zei: gericht waar nodig. En dan heeft-ie het over die aparte plekken. Wat ons 

betreft is het: de parkeerduurbeperking gericht wanneer nodig. En dat is mijn vraag aan GroenLinks. Het CDA 

en wij hadden het over compleet afschaffen. Wij stellen wel: als daar geen meerderheid voor is, naar die drie 

uur. Maar dan ook overdag afschaffen. En dat is mijn vraag aan u: bent u bereid om het overdag af te schaffen 

als die maatregel eigenlijk helemaal niet nodig is? Dus dat we die parkeerduurbeperking echt alleen maar 

inzetten waar-ie voor nodig is. Overdag is niet nodig. Dus heel veel van die problemen zijn niet meer als we 

hem overdag afschaffen. Bent u daar bereid in mee te gaan? 

De heer Drost: Ja, ik snap heel goed de vraag: wat is uw voorstel. Beetje flauw antwoord, maar ik zit hier 

namens negen fractieleden, dan kan ik niet direct zeggen van: wij, als negen GroenLinksers, vinden dat oké. Ik 

ben er ten eerste wel benieuwd naar wat de wethouder daarvan vindt en maandag kan ik dat zeker in 

overweging terugnemen naar m’n fractie. 

De voorzitter: Mooi. Wie wil z’n volgende termijn? Pardon? Wat wilde u voorstellen? 

Mevrouw De Leeuw-Kleuver: Mijnheer Visser? 

De voorzitter: Ja, gaat uw gang. 

Mevrouw De Leeuw-Kleuver: O ja. U heeft het alleen overdag afschaffen en ’s avonds niet. Maar ’s avonds 

komen juist die restaurant in de knoop. Bent u dat nu weer even kwijt? 

De heer Visser: Ik ben dat niet kwijt. Maar ik heb zo en zo gezegd; verruimen naar drie uur, daar kom je al een 

heel end, afhankelijk van ook het tijdstip dat je het in laat gaan. Ik zeg niet dat we alle problemen kunnen 

oplossen, maar een heel groot deel van het probleem lossen we wel op. Maar ik heb ook gezegd: wat betreft 

helemaal afschaffen en dan misschien in een heel beperkt aantal straten, en daar valt die straat van die 

pizzeria volgens mij dus niet onder, zou je eventueel, op termijn, nog wat kunnen doen als daar echt overlast 

is. Dus bijvoorbeeld bij de Stadsschouwburg. Maar als er geen meerderheid… 

De voorzitter: Mijnheer Visser, ik wijs u er echt op; u heeft nog één minuut achttien, op is op. Dan kunt u na 

het eten lekker gaan, misschien, maar wees voorzichtig met uw tijd. Is er iemand anders die z’n termijn wil? 

De heer… of mevrouw Wisse. Gaat uw gang. 

Mevrouw Wisse: PvdA die wilde eigenlijk ook de parkeerduur verlengen naar drie uur, dus meegaan in wat 

GroenLinks net zegt. Ik hou ook het voorbehoud van het terugnemen naar de fractie, in reactie op wat Frank 

Visser net zei. Ik had nog een klein dingetje: tijdelijke vergunning. Of die misschien digitaal kunnen? Dus dat 

ondernemers niet in de rij hoeven te staan bij de publiekshal. Dat lijkt me simpel. Ja, wij gingen eigenlijk ook 



uit van eenvoud. Dus eenvoudig van één naar drie uur en maatwerk en uitzonderingen liever niet. Maar ik 

denk dat we het meenemen naar de fractie voor maandag. Dank u wel.  

De voorzitter: Mooi, dank u wel. Iemand anders z’n termijn? Ja, gaat uw gang. De heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, dank u wel. Nou ook de Actiepartij is best bereid om na te denken over verruiming van de 

tijd, want, ja, wij vinden in de eerste plaats inderdaad ook dat; die één uur was een heel mooie maatregel om 

ervoor te zorgen dat de C-wijken niet overspoeld zouden worden met de bezoekers-parkeerders. Maar wij 

vinden het ook belangrijk dat er in de C-wijken bedrijven blijven en voorzieningen. En het is heel duidelijk dat 

die gewoon niets kunnen met die één uur-voorziening. Dus dan zou je net zo goed kunnen zeggen: doe dan 

helemaal niks meer, want dat is eigenlijk geen goede maatregel gebleken. Dus we zullen echt iets moeten 

doen. Het zou natuurlijk het beste zijn als je het zou kunnen koppelen aan die ondernemers, maar het blijkt 

dat dat… blijkbaar is dat, qua software, niet haalbaar. Dus dan zullen we toch moeten gaan verruimen, dus, 

hoe jammer dat ook is. En maatwerkoplossingen, zoals de heer… zoals Jouw Haarlem voorstelt, lijkt ons niet 

verstandig, want dat… ook dat verhoogt de druk op het parkeren in de wijk en dan onttrek je die 

parkeerplaatsen de hele dag aan de wijk. Ik denk dat het toch de enige oplossing is om de sportclubs en de 

ondernemers te helpen door de parkeerduur te gaan verruimen. 

De voorzitter: Dank u wel. Wilde u nog uw termijn hebben? 

De heer Van Leeuwen: Ja, lijkt mij fijn voorzitter, dank u wel. Ja ook voor D66 is het een duivelsdilemma en ik 

zal heel eerlijk zijn: alle argumenten die ik bij de heer Aynan hoor, maar ook die ik bij het CDA hoor en bij 

GroenLinks hoor, die hebben wij in onze fractie ook besproken. Want wat hebben wij gezegd vorig jaar met 

elkaar, of eigenlijk de afgelopen twee jaar met elkaar: ja, we gaan we dit doen. En: ja, we gaan luisteren naar 

bewoners. We gaan luisteren naar ondernemers als er dingen mis zijn. Dus wat ik vorige week tegen de 

inspreker zei, of drie weken geleden, en wat ik ook vandaag bij de insprekers weer hoorde: ja, ik vind ik dat wij 

als raad moeten luisteren naar ondernemers in onze stad en we moeten hun problemen oplossen. Want ja, 

we eten langer dan een uur en ja, ik was vandaag ook langer dan een uur bij de fysiotherapeut en ja, er moet 

daar iets gebeuren. Als ik de oplossing van de heer Aynan hoor… Een van de grote voordelen van dit systeem 

was dat die plekken die vaak ongebruikt waren, die plekken met die parkeermeter, dat die ook aan totale 

parkeerarea werden toegevoegd. Dus dat vind ik zonde van die oplossing. Als je nu kijkt naar het volledig 

vrijgeven van deze parkeerduurbeperking, zoals het CDA voorstelt; ik zie gewoon aan wijken in de stad en dat 

horen wij ook van onze leden, of het nou gaat over de Burgwalbuurt of bij mij daar in de Patrimoniumbuurt, ik 

zie daar op toeristische dagen mensen bezoeken… auto’s staan die niet eens dat het betaald-parkeren is, daar 

hun auto neerzetten en naar de binnenstad lopen en aan het eind van de dag terugkomen. Dus… 

De voorzitter: Heer Dreijer, CDA. 

De heer Dreijer: Maar als ze dat niet weten dat er geen betaald-parkeren is, ja dan… of betaald… ja, dan gaan 

ze er sowieso staan, met of zonder parkeerduurbeperking.  

De heer Van Leeuwen: Maar nu krijgen ze een boete, dus dan doen ze het één keer en dan niet meer. 

De heer Dreijer: Maar dat is natuurlijk niet… Dan is het net een soort… 

De voorzitter: Ja? U wilde nog een aanvullende vraag? De heer Dreijer. 



De heer Dreijer: Dat is natuurlijk niet waar we op moeten gaan sturen. We moeten er wel naar een oplossing 

kijken. En… 

De heer Van Leeuwen: Maar waar het om gaat, en dat argument heb ik bij meerdere mensen gehoord: wij 

hebben hier met elkaar gezeten in deze raadszaal, omdat hier heel veel mensen zeiden: als u dit vrij gaat 

geven, geachte raad, dan zijn wij bang voor parkeer… wijkvreemd-parkeren en dat willen wij niet. Wij willen 

niet dat mensen die naar de schouwburg gaan, mensen die in de binnenstad naar een restaurant gaan, dat die 

bij ons staan, want bij ons is het al hartstikke vol. En dat is wel een probleem waar we recht aan moeten doen. 

Want waar ik bang voor ben, en dat meen ik oprecht, en ik zou wel zeggen: als wij nu alles vrij gaan geven en 

wijken, bijvoorbeeld Patrimoniumbuurt of bijvoorbeeld Burgwalstraat, weer veel voller dan voorheen, want 

wij kennen allemaal de file langs het Spaarne voor de parkeergarage de Appelaar. Nou, die mensen die gaan 

dan… rijden een rondje, gaan naar de Burgwal staan. En dan hangen daar de auto’s weer in de bomen. Dus 

dan hebben wij hier over twee maanden hebben wij hier een volle tribune zitten met bewoners die zeggen: 

potverdikkeme gemeenteraad, u heeft dat parkeren volledig vrijgegeven en ineens gaat heel toeristisch 

Duitsland, als er zeevlam is in Zandvoort, gaat hun auto hier parkeren omdat ze een dagje Haarlem gaan doen 

in plaats van in de mist aan het strand liggen. Ja, daar ben ik heel erg bang voor. En daar moet ik ook 

aansluiten; wij zijn hier als fractie zijn we hier nog niet over uit. Dus ik kan nu niet zeggen dat wij volledig voor 

vrijgeven zijn of dat we door het terugdringen van zeshonderd plekken zijn. Wij zijn vóór het oplossen van de 

problemen van deze ondernemers. Want het kan niet zo zijn dat hardwerkende ondernemers, dat hun 

restaurant failliet gaat, dat zij mensen moeten ontslaan. Dus ja, we moeten dit oplossen. Wat daarvoor dé 

perfecte oplossing is, ja daar moeten wij elkaar in gaan vinden zonder gelijk alle argumenten van die bewoners 

die hier hebben gezeten overboord te gooien. En daar zijn wij nog niet uit, want daar hebben we nog met 

elkaar discussie over. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Aynan, een interruptie. 

De heer Aynan: Ja voorzitter, ik ben heel blij met deze genuanceerde bijdrage van D66. Kijk, die plekken… als 

je zeg maar, wat CDA zegt en ChristenUnie ook: vrijgeven. Vooral de Burgwal, want de beide insprekers… dat 

zijn drukke wijken: Burgwal en, hoe heet het, de dijk, Scheepmakersdijk, dat zijn hele drukke wijken. Joh, als je 

dat helemaal vrijgeeft, ja, het risico dat daar niemand kan parkeren, ook de bezoekers niet, is ook weer 

aanwezig. Dus welk probleem ben je nou in godsnaam aan het oplossen? Ik weet nou niet… 

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, gaat uw gang. 

De heer Aynan: Ik weet niet of dit nou echt verwarrend is. Dit was het campagneartikel waar mijnheer Van 

Leeuwen het over had.  

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, gaat uw gang, wilt u hier nog op reageren? 

De heer Van Leeuwen: Ja, ik snap de vraag niet helemaal. Wil je misschien… Wat is precies uw vraag over de 

Burgwal en het Scheepsmakerskwartier? Want ik… Hij komt niet helemaal binnen. 

De heer Aynan: Kijk, u worstelt met vrijgeven of niet. En ik snap dat, want op het moment dat je dus een 

drukke wijk hebt, en dit zijn twee drukke wijken, als je de parkeerduurbeperking helemaal vrijgeeft, dan bied 

je ook geen oplossing aan de restaurants, want die worden dan weer ingenomen door de bewoners. 



De heer Van Leeuwen: Ja, ik snap het punt. Ja, dat is inderdaad een duivelsdilemma, dus… Kijk, volgens mij 

moeten we met elkaar kijken, en ik ben ook heel benieuwd naar de eerste termijn van de wethouder zo, want 

volgens mij hebben we ook met het college afgesproken dat wij problemen die zich voordoen bij het invoeren 

van dit Moderniseren Parkeren, dat we die gezamenlijk op gaan lossen. Ik hoor hier ook, in deze hele raad, de 

wil om deze problemen op te lossen. Dus daar zit het hem niet in. En we hebben nu met elkaar een discussie 

over hoe we dit op gaan lossen, dus ik hoop dat de wethouder ook met ons meedenkt en natuurlijk al haar 

wijze ambtenaren die ook bij haar zitten. Want volgens mij zit hier een gehele raad die dit hier voor al deze 

insprekers op wil lossen. Dan nog terugkomend; één punt wat ik ook aan wilde halen… 

De voorzitter: Ja. Momentje nog alstublieft. Ik zie een interruptie van… 

De heer Van Leeuwen: Ja, ik wil net… 

De voorzitter: De heer Van den Raadt. 

De heer Van Leeuwen: Ook op mijnheer Van den Raadt ingaan. Dus misschien kan ik dat gelijk eerst doen. 

Mijnheer Van den Raadt die heeft al een aantal keer gezegd van: laten we dan met elkaar parkeergarages 

bouwen. Ja, dat zou ik dolgraag doen. En ja dat zouden wij als D66 dolgraag doen. Maar wat is het ongelooflijk 

zonde dat wij, anders dan Leiden of anders dan Amsterdam, dat onze schuld ten opzichte van de begroting 

niet vijftig procent is, zoals in Leiden, die dus gewoon investeringsruimte hebben om parkeergarages te 

bouwen die zichzelf terugverdient. Ja, wij kiezen er helaas, als D66… Nou, ‘helaas’ moet ik niet zeggen. Maar 

wij bouwen liever scholen voor onze kinderen dan nu de parkeergarages. En ja, die parkeergarages blijven wel 

op ons verlanglijstje staan. Want als we die parkeergarage Papentorenvest kunnen bouwen en daar 

parkeerdek kunnen realiseren: dolgraag. Dus, mijnheer Van den Raadt, inhoudelijk helemaal mee eens, alleen 

qua boekhouding hebben we daar nog wel wat te doen. 

De voorzitter: De heer Van den Raadt. U wilde nog een aanvullende vraag? 

De heer Van den Raadt: Ja, nou heb ik twee interrupties. De eerste was van dat de collega van mijnheer Van 

Leeuwen, van GroenLinks, Drost, die zegt: ja, we kunnen eigenlijk wel iedereen z’n zin geven. Dat is aardig 

maar we willen ook een duidelijk parkeerbeleid. Hoe ziet mijnheer Van Leeuwen dat dan? Want die wil 

eigenlijk ook iedereen wel de zin geven. Maar vindt-ie daar een duidelijk parkeerbeleid belangrijker? En dat u 

nou over parkeergarages begint. Kunt u zich ook voorstellen dat parkeergarages gewoon winst maken en geld 

opleveren? Dus als je gewoon… Als we dan toch al vijfhonderdmiljoen schuld hebben, dat je dan misschien 

vijfhonderd-tien miljoen schuld maakt, maar dat je die tien miljoen gewoon weer binnen vijf jaar terug 

verdient hebt en daarna gewoon elk jaar gaat winst maken? Want zo werkt dat met parkeergarages.  

De voorzitter: De heer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Ja, ik reageer als eerste op de laatste, want die is misschien het makkelijkst. Ja, we 

zouden wellicht die investering zou zichzelf terugverdienen. Helaas werkt het in de gemeentefinanciën zo, als 

je boven een bepaalde ratio komt, dat je niet meer zelf over je huishoudboekje gaat maar dat de provincie dan 

langskomt. En daar zitten we al dicht in de buurt. Dus ja, nee, dat lijkt ons niet verstandig om dan ook nog een 

parkeergarage te bouwen. Ja, er komt nog een interruptie op maar ik ga eerst nog even terug naar die andere 

vraag. Nee, we willen… we kunnen niet alles voor iedereen doen. Wat ik zeg is: we moeten dit probleem 

oplossen. We hebben met elkaar afgesproken dat de problemen die zich voordoen dat we oplossen. Er zit hier 

een voetbalvereniging, een aantal ondernemers, die concrete problemen ondervinden van het beleid wat wij 



hier met elkaar hebben gemaakt. Wij hebben deze maatregel ingesteld omdat hier heel veel mensen bang 

waren voor wijkvreemd-parkeren. Dus waar ik naar zoek is naar de oplossing die aan de ene kant recht doet 

aan die mensen die hier allemaal zaten, die zeiden van: ik ben bang dat mijn straat straks vol staat met 

allemaal toeristen die onze prachtige Bavo willen bezoeken of die ons… die naar het Corrie ten Boomhuis 

gaan, en die wel recht doet aan deze ondernemers. Dus ja, wat ik zeg: ik ben heel benieuwd naar de eerste 

termijn van het college.  

De voorzitter: De heer Aynan, u had nog een interruptie?  

De heer Aynan: Ja ik kan het niet laten, voorzitter. In het onderhandelaarsakkoord wordt de schuldquotum 

verhoogd van honderd naar honderdtwintig procent, dus daar kan best wel wat bij, voorzitter. 

De voorzitter: Nou, dat was dan een mening, denk ik? 

De heer Van Leeuwen: Daar gaan we het gelukkig volgende week met elkaar over hebben. 

De voorzitter: De heer Van den Raadt, u had ook nog een interruptie? 

De heer Van den Raadt: Ja, dan vind ik het wel wonderbaarlijk. Want het parkeerplan is natuurlijk uit 

negentien punten, maar dat negentiende punt is: we gaan parkeergarages bouwen. Maar begrijp ik nu dat D66 

heel goed, dat dat gewoon een vuile leugen was en dat we dat niet gaan doen? 

De heer Van Leeuwen: Nou ja, dat staat op ons verlanglijst nog steeds, mijnheer Van den Raadt. Dus volgens 

mij gaan we dat gewoon doen, zodra daar de ruimte voor is.  

De heer Van den Raadt: Ja, oké. Maar kunt u iets concreter zijn? Want die schuld hadden we al. We hadden 

zeshonderd miljoen schuld, we zitten nu op vijfhonderd miljoen schuld, maar… Dus als het aan de D66 ligt… 

Wanneer gaat de D66 dan beginnen met het bouwen van parkeergarages in opdracht aan de wethouder, niet 

zelf? 

De heer Van Leeuwen: Wat ik net al zei. 

De voorzitter: Fijn, dank u wel. Beste commissieleden, ik had… Ja, een momentje, ik… Ja, u wilt eten, dat wil ik 

ook. 

Mevrouw Van Zetten: Nog een… Ik had nog een paar woordjes. Ik ben nog helemaal niet aan de beurt 

geweest… 

De voorzitter: Nee, inderdaad. Ik wilde eventjes aan u voorleggen… Er moeten nog twee partijen iets zeggen in 

de eerste termijn: mevrouw Van Zetten en de heer Van den Raadt. Ik wilde aan u voorleggen: wilt u die nog 

afmaken in deze termijn? Dan gaan we nog eventjes door. Of wilt u… Ja? We gaan door. Wie wil er als eerste 

zijn termijn? Mevrouw Van den Raadt of mevrouw Van Zetten? Sorry. Mevrouw Van Zetten, gaat uw gang. 

Mevrouw Van Zetten: Nou, ik hoef maar heel kort te zijn. En in feite is het allemaal een complot tegen de auto 

hier in Haarlem en… Daar is het uiteindelijk voor bedoeld. De mensen moeten gaan betalen. Liefst allemaal. 

Dan… Zover zijn we nog niet, dus dit zijn natuurlijk… dit is een soort tussenstadion. Ja, we willen allemaal de 

bewoners natuurlijk ontzien, daar is Hart voor Haarlem ook voor, en we willen de ondernemers helpen. Ja, 

hoe gaan we dat voor mekaar krijgen? We hebben enorm veel regels verzonnen, dat werkt natuurlijk altijd, 



uiteindelijk, tegen je. En ik ga helemaal niet in m’n eentje, of met mijn fractie, nog eens een plannetje 

bedenken. Ik wil eerst even weten wat de wethouder heeft bedacht, want die heeft uiteindelijk een keur van 

ambtenaren achter zich om dit probleem op te lossen. Ik zal nog eens zeggen: wij hebben hier al… in 2006 

hadden we de heer Divendal die al begonnen was met deze problemen. Dit is dus al heel erg lang aan de gang. 

En ik hoop echt dat we nu met een heel verstandig voorstel komen om iedereen in deze stad te helpen en niet 

iedereen uit te kleden als het om het betalen gaat. 

De voorzitter: Dank u wel. Wil iemand van Trots nog het woord voeren?  

Mevrouw Van Galen: Ja, wat ons betreft… 

De voorzitter: Mevrouw Van Galen, gaat uw gang. 

Mevrouw Van Galen: Ja, dat klopt. Wat ons betreft gaat dit hele plan voorlopig gewoon ‘on hold’, totdat er 

gewoon echt een beter plan ligt, dat het er alternatieven zijn uitgewerkt. En ook: laten we niet vergeten… het 

niet alleen hebben over de beperking in parkeerduur, maar ook over het aantal keer per dag. Dit kan ook 

gewoon heel lastig zijn bijvoorbeeld voor ondernemers die bij klanten thuis werken en slechts één keer per 

dag in die buurt kunnen parkeren en op die manier heel erg beperkt worden. We willen gewoon zien dat daar 

eerst goed beleid komt en dat daarna pas dit wordt opgepakt weer verder.  

De voorzitter: Dank u wel. Commissieleden, als ik bij de KLM vertraging heb, dan doen we vaak op zo’n… bij 

stemming een korte omdraai. Dat wilde ik graag hier ook voorstellen. We hebben een klein beetje vertraging. 

Stemt u ermee in, om in plaats van drie kwartier te gaan eten, een half uurtje te gaan eten? Of wilt u gewoon 

vasthouden… 

De heer Van den Raadt: Voorzitter, ik… 

De voorzitter: Aan drie kwartier? 

De heer Van den Raadt: Ik wil graag gewoon goed kunnen eten. Dus drie uur.  

De voorzitter: Prima, we eten drie kwartier. Eet smakelijk. 

Pauze 

De voorzitter: Commissieleden… Geachte commissieleden, mevrouw Van Galen u bent nog niet ingelogd. Dus 

als u zo iets wil zeggen… Ik wil weer verder gaan; het heropenen van de vergadering. De eerste termijn is 

geweest. Ik wil dan nu graag het woord geven aan de wethouder. 

Mevrouw Sikkema: Ja. Dames en heren, even weer terug naar het parkeren, na een lekkere avondmaaltijd. 

Nou, het is duidelijk dat er, de insprekers zijn er, vorige keer waren er meer insprekers, dat er signalen uit de 

stad zijn dat die parkeerduurbeperking van één uur tot knelpunten leidt bij ondernemers. En, nou ja, we 

hebben hier… ik heb u een mooie discussie horen voeren, waarbij volgens mij mijnheer Van Leeuwen al zei: 

alle argumenten die zij genoemd zijn eigenlijk ook in de fractie wel aan de orde gekomen. En ik denk dat bij 

iedereen dezelfde vraagstukken en dilemma’s wel zijn benoemd. En… Maar welke oplossing ga je bieden? 

ChristenUnie had daar technische vragen over gesteld: wat zijn nou mogelijke scenario’s? En het blijkt ook wel 

dat er niet één scenario is die alles perfect oplost. Je moet gewoon belangen gaan afwegen met elkaar. En dat 

is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan toen we bezig waren met het Moderniseren Parkeren. Toen 



hebben we ook gezien van; er zijn verschillende partijen in de stad en je hebt bewoners, je hebt ondernemers, 

je hebt maatschappelijke instellingen en hoe gaan we dat allemaal tegen elkaar afwegen, bij het uitgangspunt, 

dat we betaald-parkeren gaan invoeren in zone C. Wij hadden toen eerst zoiets: we doen daar een fors tarief, 

drie euro vijfentwintig per uur, dat schrikt wel af. Dat is ook hoger dan toen die zeshonderd plekken die er al 

waren, betaald-parkeren in zone C, dat was twee euro tachtig, geloof ik. En die plekken waren gewoon niet 

vol. En daar was juist heel veel ruimte. En toen hebben we ook met elkaar gezegd, want dat was ook het 

uitgangspunt: we hebben schaarste aan ruimte, we willen lasten en lusten eerlijk verdelen, we hebben 

plekken voor, nou ja wat we dan de ‘vreemd-parkeerders’, een beetje een rotwoord, zeggen, daar hebben we 

plek voor gereserveerd. We zien dat in de woonstraten eromheen de parkeerdruk hoog is. Dus waarom niet 

die plekken meer aan bewoners geven? Want wij vinden in zone C wel dat de bewoners en hun bezoek 

bovenaan staan. En dan heb je nog de overige bezoekers. Ja, die wil je ook wat bieden. Maar die staan iets 

lager in de prioritering. Ja, en wat volgens mij ook verschillende keren is genoemd, we hebben hier daar hele 

discussies over gehad, want u gaf toen aan, en dat was ook naar aanleiding van insprekers: ja, heel leuk die 

drie euro vijfentwintig, maar, ja, wij denken dat het te weinig afschrikt, dus wij willen meer. En toen is het 

college ook met een voorstel gekomen, naar u en naar de stad geluisterd: laten we dan een soort bufferzone 

om het centrum doen, de Burgwal is al genoemd, waar je wel een parkeerduurbeperking gaat invoeren. En de 

rest vrij. Nou en u heeft toen een amendement aangenomen van: ja, maar wij vinden dat nog niet voldoende. 

Ik heb toen aangegeven: in andere gemeenten is er ook betaald-parkeren ingevoerd. Het heeft gewoon niet in 

woonwijken geleid tot verhoging van de parkeerdruk. Maar ik snapte… Ik heb u gevolgd, dus we hebben het 

ook uitgevoerd, en ik snapte uw afweging ook. Want je hebt gewoon wel… je wil dat ook de bewoners niet 

bang maken. Aan de andere kant zien we wel dat we, in die afweging, te weinig hebben gerealiseerd wat dat 

ook kan betekenen voor de ondernemers. Ik heb daar wel voor gewaarschuwd en ik ga ook niet zeggen; ik heb 

m’n zin gekregen. Want daar gaat het me helemaal niet om. Maar het is toen wel aangegeven en u heeft 

gezegd: maar we gaan het wel doen. Mijnheer Aynan, u geeft aan: ja, maar we zijn nog maar een paar 

maanden bezig en, ja, dat… laten we het eerst nou even allemaal in gaan voeren. Ik snap die redenering wel, 

maar aan de andere kant hebben wij ook met elkaar gezegd: we gaan invoeren, we gaan ook kijken wat dat 

betekent in de praktijk. Naar aanleiding daarvan was mijnheer Visser de eerste die zei: o wacht, volgens mij 

hebben we die maatschappelijke organisaties te weinig aandacht gegeven. Dus zijn wij… als college hebben we 

ook gezegd: goed, dat gaan we uitwerken en daar komen we op terug. Zullen we ook niet iedereen blij mee 

kunnen maken, maar zo ga je ook gaandeweg met elkaar nadenken: kunnen we het wat aanpassen waardoor 

we dit soort knelpunten met elkaar kunnen oplossen. Nu mijnheer Aynan noem ik even, want er waren… ik 

geloof VVD daarin meeging van: nou, laten we dan… dan maken we een, wat was het, een Park & Sport en een 

Park & Restaurant, en dan krijg je een lappendeken. Want ik vind, en dat hebben andere partijen ook 

benadrukt: als jij in Haarlem komt en je wil parkeren, moet het wel enigszins duidelijk zijn; wat is het regime? 

En als je binnen dat regime allemaal maatwerkregeltjes gaat toevoegen om verschillende doelgroepen te 

dienen, dan creëer je juist ook heel veel onrust en onduidelijkheid. En volgens mij gaf PvdA dat ook heel 

duidelijk aan van: het moet eenvoudig zijn en helder. Dus daarom vind ik, vanuit het college, wel: als je met de 

oplossing komt, zorg dat het zo eenvoudig en eenduidig mogelijk is. Nou, er wordt mij gevraagd: wat wilt u? 

Het college had een voorstel en dat was geen parkeerduurbeperking invoeren in zone C, behalve in die randen 

rondom het centrum. Ik vind het onduidelijk… Ik heb het idee, maar dat… dus in die zin ga ik het ook wel een 

beetje teruggeven. Ik heb het idee dat daar geen meerderheid voor is. Maar ik proef wel dat een meerderheid 

zegt van: goh, dat ene uur is toch te beperkend, die moeten we wat gaan uitbreiden naar drie uur. Waarbij 

mijnheer Visser ook nog de suggestie had: je kunt ook zeggen; overdag gewoon vrij, want dan is er geen 

parkeerdrukprobleem. Dus doe dat dan ’s avonds. En dan zou ik zeggen: doe het dan ook in het weekend. 

Want dat zijn de momenten waarop in zone C de parkeerdruk wel hoger is dan overdag. Dus ik zou zeggen: 

kijk met elkaar of daar een meerderheid voor is te vinden waarbij, ja, ik het liefste heb dat het parkeerdruk… 



de parkeerduurbeperking niet nodig hoeft te zijn. Ik denk echt dat het meevalt en dat we het kunnen 

uitleggen. Dan het proces daarvoor. U heeft een amendement ingediend. Dus formeel, heb ik begrepen, als 

we de koninklijke weg bewandelen, moet het college dan weer een nieuw raadsbesluit voorstellen om dit aan 

u ter besluitvorming voor te leggen, omdat je afwijkt van een amendement. Mijn voorstel is dat we daaraan 

kunnen gaan werken, maar ik wil dan een richting van u meekrijgen. En ik zou graag willen dat u bij de 

volgende raadsvergadering dan een motie vreemd en waarvan ik weet: daar is een meerderheid voor. Dat 

gaan we dan ook uitwerken. Dat kan dan volgende commissie, dus volgende ronde, worden besproken. 

Waarbij we tegelijkertijd in die geest ook de voorbereidingen kunnen treffen, qua, je moet er in de ICT-dingen 

aanpassen, je moet communicatief, je moet in gesprek met de wijkraden om het te vertellen en uit te leggen 

waarom we dit doen. Er is een interruptie. Maar ik klets gewoon door.  

De voorzitter: Ja, ik probeer te multitasken, maar… Mijnheer Van Leeuwen, gaat uw gang. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter dank u wel. Ik hoorde heel duidelijk het verzoek van de wethouder om 

een motie vreemd. Lijkt mij een passend voorstel waarbij wij als raad met elkaar in dialoog kunnen. Om dat te 

kunnen doen… O. 

De voorzitter: Ja, daar was ik voor… 

De heer Van Leeuwen: Ik zit nog met een leesbril. 

De voorzitter: Naar aan het luisteren. 

De heer Van Leeuwen: Die we… Om dat te kunnen doen zou ik graag nog wat toelichting willen over de 

‘randen rond het centrum’. Kunt u daar een nadere definitie van geven dan, nog ergens in de komende dagen? 

Mevrouw Sikkema: Jazeker. Wij hebben destijds al kaartjes… Volgens mij zijn die toen met de technische 

vragen meegestuurd, dus dat kunnen we doen. En die motie vreemd moet dan ook wel het college de 

opdracht krijgen om dit verder uit te werken. Want anders wordt het weer… En ik, ja, ik ga hier natuurlijk niet 

over wat u bespreekt, maar ik zou het wel ‘waste of time’ vinden als we dan volgende maand deze hele 

discussie opnieuw doen. Dan vind ik dat die discussie ook moet gaan, of de motie, of de uitwerking van het 

college voldoet aan de motie. En dat we niet de mensen die überhaupt die motie hebben gestuurd… dat we 

weer deze discussie van vanavond over doen. Maar dat is aan u, dat geef ik u mee. 

De voorzitter: Wethouder, ik onderbreek u eventjes, want u doet een procesvoorstel. Dat begrijp ik. Dat kan 

op zich ook heel handig zijn. Ik wilde wel even het woord geven ook aan de griffier, of wat u voorstelt allemaal 

wel haalbaar of kan? 

De griffier: Ja, dus inderdaad een procesvraag van mijn kant dan. Misschien een beetje vreemd, maar u heeft 

het erover: een motie vreemd in de eerstkomende raadsvergadering. Eén: bedoelt u 7 juni of bedoelt u de 

eerste inhoudelijke raadsvergadering daarna? Twee: als u nog een B&W-stuk in een commissie wil hebben 

vóór het zomerreces, moet uw besluitvorming in het B&W plaatsvinden van 12 juni. Volgens mij kan dat dus 

niet zo. En dat is even wat ik… wat mijn vraag dan is. Als u wacht op een motie vreemd dan zie ik niet zo in dat 

we op 28 juni inhoudelijk hierover kunnen hebben vóór het zomerreces kunnen besluiten. 

De voorzitter: Momentje. Mevrouw Van Zetten? 



Mevrouw Van Zetten: Ja, ik wil toch even… Kijk, de wethouder legt het inderdaad bij ons via een motie 

vreemd, maar u heeft hier ook alle meningen gehoord. Ik zou zeggen: het college, komt u met een voorstel… U 

kunt twee scenario’s even geven. U heeft uw ambtenaren en die kunnen het werk gewoon doen en dan 

kunnen wij daar een keuze uit maken. En dan is het toch veel sneller dan dat we een hele ingewikkelde motie 

vreemd, is een beetje onzin eigenlijk. Ik vind: neemt u nu maar zelf het heft in handen, want u wist het 

allemaal zo goed en daar hebben we niet naar geluisterd. Dus doe nou gewoon om te kiezen, want dat willen 

we allemaal, doet u gewoon een paar, twee, scenario’s. Of desnoods drie. Maar, ik… Ja, twee, vier scenario’s.  

Mevrouw Sikkema: Daar gaan we.  

Mevrouw Van Zetten: Ja, maar dan is het ook gewoon voor ons praktisch heel erg vervelend. Want dan 

moeten wij gaan hier… Wanneer gaan wij vergaderen over een motie vreemd, als je daar toch wil dat er een 

grote meerderheid ligt. Ik denk: het college komt met een voorstel. 

De voorzitter: De heer Drost, GroenLinks. 

De heer Drost: Ja, ik… Mevrouw Van Zetten, ik ben het eens dat vier wat veel is, maar het is meer een 

opsomming van wat ik vanavond heb gehoord. Ik hoor vier opties. Ik hoor de Jouw Haarlem-variant, ik hoor 

de… met de eilandjes, ik hoor ChristenUnie zeggen van: nou ja, overdag vrij en alleen ’s avonds drie uur. Ik 

hoor: altijd drie uur… 

Mevrouw Van Zetten: Maar mag ik even wat… 

De heer Drost: En ik hoor de wethouder… 

Mevrouw Van Zetten: Ja. 

De heer Drost: Ja laten we dan ook de vierde zeggen… 

Mevrouw Van Zetten: Nee, ik snap het wel. 

De heer Drost: Laten we dan ook de wethouder, die zegt de variant: vrij met het randje. Dus… 

Mevrouw Van Zetten: Maar ik vind wel… Ja, het hangt natuurlijk ook wel af waar we hier nu al een soort 

meerderheid proeft. Want elke eenmansfractie kan wel een eigen plan gaan vragen, maar dat lijkt me niet 

heel erg constructief. 

De voorzitter: Nee, en ik denk dat dat een beetje… Van: waar is nu een meerderheid voor. Ik geef nog even het 

woord aan de wethouder. 

Mevrouw Sikkema: Ja, mevrouw Sikkema is het.  

De voorzitter: Dat weet ik ook heus wel. 

Mevrouw Sikkema: En… Nee, maar dat ben ik met u eens, mevrouw Van Zetten, ik… waar ik nu een meer… 

waar ik wat meer enthousi… en qua, nou, meerderheid weet ik niet, maar dat is dus… gaan naar die drie uur. 

Maar de randvoorwaarden kunnen we het nog over hebben. En de andere is: geen parkeerduurbeperking. Ik 

denk dat die twee dan uitgewerkt moeten worden. Het punt is wel: dat bespreken we dan in juli in de raad en 



dan duurt het natuurlijk ook, want dan wordt dan een besluit genomen, dan wordt het wel pas ongeveer 

september, oktober dat we het aan kunnen gaan passen. En dat is volgens mij wat… Dat is… Daarom heb ik het 

hier aangegeven. Want ik weet dan niet wat de uitkomst wordt, dus je moet communicatief, ICT et cetera, 

moet je wel dat ook voorbereiden. En dat ga ik niet doen als ik niet weet wat de uitkomst is. Dus dan duurt het 

langer. Dus dat wil ik u meegeven. 

De voorzitter: De heer Visser. De heer Visser? 

De heer Visser: Ik stel dan, bij uitzondering, voor: één motie vreemd op 7 juni, want dan kan in het college van 

12 juni. 

Mevrouw Van Zetten: Dat is… Wat voor agenda krijgen we dan op 7… Maar dan… Zullen we dan afspreken 

dat… 

De voorzitter: Dames en heren, zal ik eventjes… 

Mevrouw Van Zetten: We er dan ook niks meer over zeggen, alleen een motie indienen? 

De voorzitter: Ik ga eventjes… Ik heb… Uw meningen zijn heel duidelijk. Ik denk dat het verstandig als even  de 

griffie, de wethouder en de voorzitter bij elkaar gaan zitten en u een voorstel doen wat ordelijk is en 

werkzaam.  

Mevrouw Sikkema: Ik laat dat aan u. U bent… U bepaalt de agenda. En ik heb gehoord wat de griffier heeft 

gezegd en ik ben het met u eens: als we het 14 juni een motie vreemd komt, dan kan ik dat niet meer voor de 

zomer bij u neerleggen. Dus dat laat ik even aan u, hoe u… U bepaalt de urgentie.  

De voorzitter: Mijnheer Drost, u wilde ook nog een duit in het zakje. 

De heer Drost: Ja, de wethouder legt hem terug en, ja, ik zou het niet echt de stad kunnen uitleggen dat; nou 

ja, het wordt een paar maanden later, want procedureel kon het na drie dagen niet. Ja, dan zou ik, wat de 

ChristenUnie zegt niet heel erg gek vinden. Want volgens mij zouden we ook de moties vreemd behandelen 

die zijn uitgesteld. Maar goed, dat kan ik missen. 

Mevrouw Van Zetten: Formeel kunnen we toch gewoon zo… Maar dan… We gaan… Nu zeggen we: we dienen 

dat ding in, we spreken er niet over. Dat doet u dan maar van in de week ervoor. Zullen we dat dan doen? 

Maar dan gaan we morgen gelijk beginnen met praten.  

De voorzitter: Commissieleden, ik had u een voorstel gedaan dat ik het eventjes ga bespreken met de griffier, 

de wethouder en in het presidium. En ik kom gewoon met een werkbaar voorstel bij u terug en dan kunnen 

we dit eventjes ordelijk doen. Uw intentie is duidelijk. Wethouder, gaat u verder. 

Mevrouw Sikkema: Dan nog een paar inhoudelijke punten. Ik denk wel dat we met het verruimen van de 

parkeerduurbeperking bijna alle knelpunten van de insprekers op hebben gelost. De sportvereniging, hij heeft 

het liefst vier uur, maar drie uur kan-ie al stukken verder mee. En ik vind het daar eerlijk gezegd; Emmaplein is 

redelijk dichtbij, daar zijn tachtig parkeerplekken. We hebben bij Geel-Wit zelf in de buurt ook nog tien 

plekken waar ze met het dagtarief van vier euro vijfentwintig dus tot ’s avonds elf uur kunnen parkeren. En 

bewoners kunnen daar alleen parkeren vanaf zes uur. En ik vind dat we in die afweging ook de bewoners dus 

niet moeten vergeten. Want als je dat gebied, of die uren en dat gebied gaat uitbreiden, dan kunnen 



bewoners daar dus overdag niet meer parkeren. En dat is de afweging die we hebben gemaakt en ze hebben 

een mooie regeling. 

De voorzitter: De heer Van den Raadt heeft een interruptie. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. Ten eerste vind ik het heel mooi dat er nu toch een pleidooi is moties 

vreemd indienen, terwijl dat bij de coalitie juist echt ‘not done’ was. Dus dank daarvoor. Maar gaat de 

wethouder dan ook misschien ons influisteren wat al die varianten kosten? Want het is toch ooit bedoeld, dat 

dit plan van het parkeren er is gekomen om één miljoen op te brengen? Dus wat is precies de financiële 

consequentie dat het plan niet meer zo is als dat het is. En over het Emmaplein. Daar willen we natuurlijk 

straks allemaal een fantastisch park rond de Bavo, waarbij al die parkeerplaatsen verdwijnen. Dus waar gaat u 

de mensen dan naartoe sturen? Of gaan we dan weer opnieuw een motie vreemd indienen? Of gaat het park 

niet door? Of hoe zit dat? 

Mevrouw Sikkema: Ik ga verder eerst met m’n termijn en ik kom straks hier ook op terug. 

De heer Van den Raadt: Ja, als u ze maar allemaal onthoudt, dat ik ze niet hoef te herhalen. 

Mevrouw Sikkema: Ja, ik heb ze opgeschreven: Emmaplein en kosten. Ook het probleem… Ik denk dat veel 

problemen mee zijn opgelost. ChristenUnie, u begon over, en Jouw Haarlem ook, over de communicatie. We 

zijn daar echt heel erg beducht op om dat zo simpel mogelijk te doen. Het is een ingewikkeld onderwerp en ik 

vind het heel goed dat u blijft benadrukken dat we daar ons nog beter voor gaan inspannen. Dat doen we ook. 

Stop & Shop beter uitleggen; we hebben daar op zich weinig meldingen en klachten over. U vindt, ja, als 

iemand dan een… toch anderhalf uur shopt dan moet het eerste halfuur goedkoop zijn en pas daarna hoger 

tarief, maar dan vind ik echt dat u voorbijgaat aan de gedachtegang van Stop & Shop. Dat is gewoon: iemand 

wil even naar de bakker, even naar binnen, een broodje kopen en weer weg. En dat kan het eerste half uur 

goedkoop. Ik geloof dat ze in Rotterdam dat een kwartier is. Dus daar is die Stop & Shop voor, dat kleine 

winkeltjes in de ‘…’straat daarvoor worden ingericht. Als je daar langer gaat parkeren, nou dan betaal je ook 

gewoon de volle pond, vind ik. Ik heb… Een aantal mensen hebben ook aangegeven van ‘maatwerk’. Ja, 

maatwerk, maar dat heb ik net ook aangegeven: we willen ook geen lappendeken aan, dat iemand echt niet 

weet: ja, mag ik hier nu wél of niet parkeren? Je krijgt én heel veel bebording, wat trouwens ook weer 

allemaal geld kost, én het wordt onduidelijk waar nou wel of niet… En daarnaast willen we dat de 

parkeerplekken voor alle doelgroepen toegankelijk zijn en niet voor selecte groepen. Even kijken.  

De heer Van den Raadt: Voorzitter. 

De voorzitter: De heer Van… 

Mevrouw Sikkema: Ja, ik ben… Ik loop even de partijen bij langs wat ze hebben gezegd. Ik kom zo op de kosten 

hoor, mijnheer Van den Raadt. Ik ben u niet… 

De heer Van den Raadt: Nee, ik had een andere interruptie. 

Mevrouw Sikkema: Vergeten. Wat ik… Kijk… 

De voorzitter: Mijnheer Van den Raadt, wat wilt u zeggen? 

Mevrouw Sikkema: O ja. 



De heer Van den Raadt: Nou ja, over… Dit wilde ik al interrumperen. Over die lappendeken en dat het dan 

onduidelijk wordt. Maar waar is dat precies op gebaseerd? Is dat de aanname dat mensen die in Haarlem 

komen eerst met een plattegrond kijken waar de parkeerzones zijn? Of is dat toch gewoon gebruikelijk wat 

iemand doet: je rijdt ergens en je kijkt aan het begin van de straat wat de instructies zijn voor het parkeren. 

Want dan kan ik me niet voorstellen dat een lappendeken heel erg negatieve consequenties heeft. Want 

meestal, in de praktijk, kijk je toch gewoon op een moment waar je wil parkeren, wat daar de regels zijn. 

Mevrouw Sikkema: Ja kijk, je wil het zoveel mogelijk met borden toelichten. Maar als je… Het is bijna ook niet 

te doen van: nou, dit stukje straat, daar mogen de mensen wat langer parkeren, want het is dichtbij een 

restaurant. En wat is een restaurant? Gaat het tot de snackbar tot en met driesterrenrestaurant, wat wel en 

niet… En ik hoor nu mevrouw, VVD, Otten al zeggen al zeggen van: goh, ik vind dat de makelaars wel ander de 

maatschappelijke vergunning kunnen vallen. Ja, dan gaan we eigenlijk terug naar waar we begonnen zijn, 

namelijk dat er heel veel maatwerk is, waardoor er geen eenduidig parkeerbeleid meer is. En dat is mijn punt 

van aandacht. Dan, tot slot, hebben meerdere partijen aangegeven, en daar ben ik het ook helemaal mee eens 

en heeft u ook bij de beantwoording van de technische vragen kunnen zien: ondernemers kunnen ook een 

dagkaart aanvragen. En dat is nu nog via de… dan moet je echt naar de Raakspoort en dat willen we gaan 

digitaliseren zodat dat makkelijker wordt gedaan. Dus daar gaan we zeker aan werken. En ik denk dat ik 

daarmee de belangrijkste dilemma’s heb benoemd, en de vragen. O, nee… 

De voorzitter: Maar ik krijg nog een… 

Mevrouw Sikkema: De kosten… 

De voorzitter: Ja. 

Mevrouw Sikkema: Mijnheer… 

De voorzitter: Mag ik even de interruptie voor de heer Aynan. 

De heer Aynan: Ja, ik denk namelijk dat we met die hele en halve dagkaarten al echt een stuk verder komen. 

En dan… U heeft het over digitaliseren, dat je het gewoon makkelijk via de app of de internet kan aanvragen. 

Op welke termijn is dat mogelijk? 

Mevrouw Sikkema: Maar dat wordt gekoppeld aan de nieuwe vergunningssysteem en dat wordt medio 

volgend jaar. Ja.  

De voorzitter: De heer Aynan, u wilt nog een aanvullende opmerking maken? 

De heer Aynan: Ja, kan dat echt niet vroeger? Want we gaan per, nou wat is het, per nu, eigenlijk, zijn we al 

bezig om alles te digitaliseren. 

Mevrouw Sikkema: Ja, maar ik denk dat we… Want er werd ook gezegd, volgens mij, ik weet niet meer of het 

CDA was of ChristenUnie, van: nou, die bedrijfsregel moet ook even naar voren worden gehaald, en dit moet 

even naar voren gehaald. Er wordt echt ontzettend veel capaciteit nu ingezet om de bezoekersregeling met 

elkaar te regelen. En we koppelen het… Daarom hebben we het ook gefaseerd ingevoerd, hebben we ook met 

elkaar gezegd. En we koppelen het ook aan logische veranderingen die plaatsvinden. Ik zal kijken of nog… Ik ga 



het voor u uitzoeken of het nog eerder kan. Maar ik wil ook een soort realiteit meegeven, dat niet altijd alles 

kan.  

De voorzitter: De wethouder zegt net toe dat ze daarop terugkomt. 

Mevrouw Sikkema: Ja. En dan Trots: de kosten. Nou, die zullen… Dat valt op zich mee van de… of de 

opbrengsten dan veel meer of minder zijn. Want we hadden ook uit zone C in die zin beperkt parkeerbaten 

geraamd. En ja het is wel zo, en daarom… dat wil ik u ook meegeven, want volgens mij was het ChristenUnie 

die zei: we kunnen het in twee stappen doen. Per stap moet je dus ICT aanpassen, bebording aanpassen et 

cetera. Dus ik zou wel een situatie willen van: hier kiezen we nu voor en dat… daar gaan we dan ook voor. Dan, 

tot slot… 

De voorzitter: De heer Visser wil nog een interruptie.  

De heer Visser: Ik zei dat alleen vanwege technische beperkingen, maar ik heb inmiddels begrepen dat die 

beperkingen er niet zijn. 

Mevrouw Sikkema: En, tot slot, Emmaplein. Kijk, er ligt een bewonersinitiatief, dat moet nog allemaal verder 

uitgewerkt worden. Ik hoop dat daar iets mee gaat gebeuren. Tegen de tijd dat dat gebeurt, hebben we wel 

weer een discussie. Maar op voorhand gaan aangeven van: daar ligt een initiatief dat kan leiden tot en daar 

gaan wel nu al maatregelen voor treffen vind ik te vroeg. En ik denk echt dat Geel-Wit heel blij is als het van 

één naar drie uur gaat. Dat was het. 

De voorzitter: Mooi. Zijn er nog commissieleden die een behoefte hebben aan een tweede termijn? Mevrouw 

Otten, VVD. 

Mevrouw Otten: Ja, ik wil toch nog een kleine toevoeging doen op de heer Van den Raadt, van Trots. Ik denk 

dat we de stad te kort gaan doen als we met een motie vreemd gaan werken. Ik zou toch willen voorstellen 

dat de wethouder een aantal voorstellen uitwerkt, drie of vier, met financiële onderbouwing. Ik denk dat we 

dan slagvaardiger kunnen zijn. 

De voorzitter: Ik neem dat mee. Maar, mevrouw Otten, aan het einde van de vergadering zitten wij even bij 

elkaar. U krijgt echt zo snel mogelijk een voorstel, waar ik al eerder over heb gesproken. Andere 

commissieleden tweede termijn? De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, dan wil ik wel graag de reactie van de wethouder horen op mijn interruptie bij de 

D66, toen D66 zei van, in mijn korte samenvatting, dat we geen parkeergarages gaan bouwen omdat de schuld 

te hoog is. Het bouwen van parkeergarages is altijd onderdeel geweest van het hele parkeerplan. Kan de 

wethouder wél aangeven wanneer dat gaat gebeuren? Of gaat dat pas gebeuren als de schuld nul is? Of in 

ieder geval een richting. 

De voorzitter: Wethouder. 

Mevrouw Sikkema: Nou, kijk, een van de maatregelen is inderdaad dat we gaan onderzoeken welke P&R-

mogelijkheden er zijn, want daar heeft u het over, en in de SOR hebben we het ook over Park & Walk, Park & 

Bike en Park & Ride. En dat moet eerst verder worden uitgewerkt met de kosten die daarbij komen en dan 



kunnen we keuzes maken. En op voorhand zeggen: we gaan bouwen, dat vind ik een ander verhaal. Maar die 

P&R dat wordt verder uitgewerkt en daar komen uitgebreid op terug deze periode. 

De heer Van den Raadt: Ja, dus ik constateer dat u het in ieder geval niet eens bent met de opinie van: we 

hebben schulden dus we gaan niet bouwen? Dat kan dus wel? 

Mevrouw Sikkema: Nee, dat ben ik wél met D66 eens. Wij hebben een schuld en we kunnen van alles gaan 

bouwen wat zich wel weer terugverdient, maar je moet het wel eerst financieren. En daar moet je geld voor 

lenen. En dan heb je… dan gaat je schuld omhoog. En we weten allemaal als die schuld te hoog is, dat wij dan, 

nou ja, de provincie op ons dak krijgen en onder curatele worden gesteld. En dat willen we niet met elkaar. En 

dus moet je keuzes maken in je investeringen. En volgens mij hebben we daar volgende week, op 7 juni, 

prachtig debat over hier in de raad. 

De voorzitter: Mooi… 

De heer Van den Raadt: Mag ik nog een laatste vraag… 

De voorzitter: Dank u wel… 

De heer Van den Raadt: Voorzitter? 

De voorzitter: Laatste vraag. Mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, want toen u… Wethouder, toen u dit parkeerplan opperde en voorlegde aan de 

raad, was de schuld volgens mij hoger dan dat de schuld nu is. En nu zegt u: we kunnen eigenlijk niet bouwen 

want we hebben een schuld. Maar hoe eerlijk bent u dan geweest op het moment dat u dat parkeerplan aan 

ons voorlegde, waarbij werd gezegd: we gaan wél parkeergarages rond de stad bouwen. Want toen was u dat 

toch eigenlijk ook al niet van plan, want toen was de schuld nog hoger. 

Mevrouw Sikkema: Nee, ik… Dit wordt een hele rare discussie die niet gaat over waar we het hier nu met 

elkaar over hebben. Waar we het… Wat ik net zei: wij gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn, wat de 

kosten daarvan zijn. En dan kun je ook afwegingen maken.  

De voorzitter: Fijn. Commissieleden, dit was een informatienota. Die hebben we nu besproken. Hij gaat niet 

door naar de raad. U krijgt van ons nog een voorstel over hoe om te gaan met uw opmerkingen naar de 

wethouder toe. Ik wilde voorstellen om naar punt 7 te gaan: het vaststellen van de verordening 

duurzaamheidslening.  

7. Vaststellen Verordening Duurzaamheidslening 

De voorzitter: De huidige verordening Duurzaamheidsleningen is verouderd en dient te worden aangepast. 

Met het vaststellen van de verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Haarlem, sluit de regeling beter 

aan op het doel van de lening, namelijk het stimuleren van een energiezuinige en duurzame particuliere 

woningvoorraad die past in de ambitie Haarlem klimaatneutraal in 2013, 30 sorry, en aardgasvrij in 2040. Plan 

staat ter advisering op de agenda dus de commissie zal vanavond bepalen of dit voorstel rijp is voor 

behandeling in de raad. Wie wil een eerste termijn? De heer Van Leeuwen, D66. 



De heer Van Leeuwen: Duurzaamheid bevorderen, zijn wij voor, zijn wij ook in deze raad al vaker in grote 

meerderheid voor geweest. Dat nog beter toegankelijker maken voor Haarlemmers, is alleen maar prachtig. Er 

worden nu allemaal processtappen uitgehaald. Het wordt simpeler, beter, sneller. Kortom, goed plan, 

hamerstuk naar de raad. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Ja wij vinden de Duurzaamheidslening ook een goed instrument om 

de duurzaamheid te bevorderen. We hebben wel onze vraagtekens bij de bedragen die worden genoemd. 

Want eigenlijk wil je natuurlijk de Duurzaamheidslening vooral beschikbaar maken voor de mensen met de 

kleine beurs. Nu wordt eigenlijk het te lenen bedrag wordt aan de bovenkant verhoogd, zodat de mensen die, 

zeg maar, grote investeringen kunnen doen dat kunnen financieren. Dat is op zichzelf misschien een 

mogelijkheid. Maar het nadeel is dat de onderkant blijft op tweeëneenhalf duizend euro zitten. Een 

zonnepaneel kost ongeveer driehonderd euro. Het helpt al heel erg als mensen één of twee zonnepanelen 

kunnen kopen, want dan worden ze zich ook meer bewust van het effect van zo’n maatregel en dan worden ze 

misschien enthousiast om meer te gaan doen. Nu, met tweeëneenhalf duizend euro, dat is, denk ik, voor 

mensen met een kleine beurs nog steeds echt een flink risico wat je neemt om te gaan investeren in je 

huishouden als je niet zoveel budget hebt. Dus wat ons betreft is het een prima maatregel. De verbeteringen 

die erin zitten zijn goed. En ook de aanpassingen waar het voor gebruikt mag worden vinden we goed. Maar 

het zou… wat ons betreft mag het bedrag nog wel wat omlaag, zodat ook mensen met een kleine beurs er 

sneller gebruik van maken.  

De voorzitter: De heer Dreijer heeft een interruptie. 

De heer Dreijer: Ja, dank u wel voorzitter. Heeft u misschien dan een voorstel? Welk bedrag dat dan zou 

moeten worden?  

De heer Hulster: Nou, je zou, ja, als je bij een zonnecorporatie bijvoorbeeld twee zonnedelen, dat zou een 

aardige start kunnen zijn om mensen over de streep te trekken. Dat zou… Ja, dat bedrag zal zeshonderdvijftig 

euro zijn ofzo. Dus dat is echt aanmerkelijk kleiner bedrag.  

De voorzitter: Wil iemand anders hier nog het woord over voeren? De heer Van der Mark. 

De heer Van der Mark: Ik ben het volledig eens met mijn collega aan de overkant dat het bedrag eigenlijk ook 

voor kleinere beurzen beschikbaar zou moeten zijn. Alleen wij hebben via technische vragen hebben wij naar 

boven gekregen dat het niet kan binnen de Duurzaamheidslening. Dus dat daar andere leningen voor in het 

leven geroepen moeten worden. Of die zijn er al. Het is wel zo dat de gemeente natuurlijk al aangeeft van: ja, 

als je een kleine beurs hebt ga dan, of naar je bank, of ga naar die en die instelling om te kijken of je daar kunt 

lenen.  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Eckhard, SP. 

Mevrouw Eckhard: De fractie van de SP vraagt zich ook af waarom huurders van particuliere eigenaren wél 

een lening kunnen aangaan en huurders van een woningbouwcorporatie niet. Wij vinden dit niet logisch. Als 

er ook… Ook bewoners van een huurwoningen van een woningcorporatie willen hun huis verduurzamen en 

energiezuiniger maken.  



De voorzitter: Zijn er nog andere commissieleden? De heer Visser. 

De heer Visser: Dank voor de uitvoering van onze motie. Ik heb het bekeken, het ziet er heel mooi uit. Het 

enige is dat op de website van de gemeente nog steeds naar een oude pdf wordt verwezen. En een linkje 

vervangen, dat had toch allang gebeurd kunnen zijn, lijkt mij. 

De voorzitter: De heer Faber, Jouw Haarlem.  

 

De heer Faber: Wij vinden het een goed plan. Wij vinden de Duurzaamheidslening er, nou redelijkerwijs, goed 

bij… of uitzien. Bedankt voor het beantwoorden van de technische vragen, overigens. Die waren zeer 

verhelderend. We vragen alleen ons af waarom de lening zo marginaal aangevraagd is. Er zit een verschil van 

één in tot nu toe, dus we maken sprongen. Alleen wij denken echt wel dat er op communicatievlak echt 

verbeteringen moeten gaan plaatsvinden. Bijvoorbeeld de wijk in. Gericht op… We richten op wijken waar dus 

ook de woningen zijn die aangepakt moeten worden. Lijkt me niet zo ingewikkeld om dat inzichtelijk te 

hebben en krijgen. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Dreijer, CDA. 

De heer Dreijer: Ja, dank u wel voorzitter. Ik ben het eens met Jouw Haarlem dat er wellicht wat meer kan 

gedaan worden aan de communicatie. Ik spreek heel veel mensen en dan vraag… en dan zeg ik tegen ze: er 

bestaat ook een Duurzaamheidslening hoor. O? Dus communicatie zeker beter. Ik las een stuk dat de website 

van Haarlem aangepast moet gaan worden nog. Kan de wethouder dan vertellen wanneer dat dan gaat 

gebeuren? Want inderdaad, de link bij SVn die werkt al. Dus het zou alleen maar een soort forwarding zijn. En 

dan heb ik nog één… Het is wel… misschien wel een beetje een technische vraag: er staat de interne rente 

voor netto-contant maken vijf procent is. Ik ben hem vergeten even technisch uit te vragen, maar misschien 

dat de wethouder het weet. Die vijf procent, is dat hetzelfde als die omslagrente van vroeger? Of is dat wat 

anders? Want die is namelijk tweeënhalf procent geworden. Dat was het. En prima dat-ie verder zo in mekaar 

steeds hoor, de verordening. Ik ben er blij mee. 

De voorzitter: Dank u wel. Andere commissieleden? Nee? Dan geef ik het woord aan de wethouder. 

Mevrouw Sikkema: Ja, nou dank voor jullie motie. Want daardoor hebben we inderdaad deze lening beter 

gemaakt en helderder en uitgebreid en eigenlijk geüpdatet. En dan zie je wel dat, toen we er mee begonnen 

en nu, dat er alweer heel veel gebeurt op dit vlak. Actiepartij; ik begrijp uw punt zeker. Maar het klopt dat 

GroenLinks daar ook vragen over heeft gesteld. En we doen het via SVn en daar zit deze ondergrens aan. Heeft 

ook te maken met kosten die worden gemaakt van een aanvraag, moet wel in verhouding staan tot het bedrag 

dat wordt aangevraagd. Dus vandaar… Dat wil ik nog even toevoegen. En dat dat dus de ondergrens is. 

Huurders, daar hebben via de corporaties natuurlijk ook gewoon, via de prestatieafspraken proberen we daar 

aandacht voor te vragen. Dus vandaar dat dat niet op deze manier hierin is opgenomen. En communicatie: 

helemaal mee eens. En wij zijn natuurlijk nu ook begonnen met, ik kijk even over die waterfles heen, maar… 

Die… Voor mevrouw Otten. Dat gaan mijnheer Aynan regelen, fantastisch. Oké, dan huren we… Nee joh. 

Communicatie: helemaal mee eens. Wij zijn natuurlijk nu ook begonnen met… Haarlem wordt steeds 

gastvrijer. We hebben een routekaart waarbij wij ook wijkgericht de wijken aardgasvrij willen gaan maken. En 

vanuit die hoedanigheid willen we ook heel gericht de bewoners gaan informeren. Maar ik denk, los daarvan, 

want als je wijk nog niet aan de beurt is maar je wilt zelf wel iets, dat we qua communicatie hier meer 



aandacht aan moeten schenken. En dat geldt ook voor aanpassing van de website, die inderdaad zo spoedig 

mogelijk moet gebeuren. En die omslagrente, mijnheer Dreijer, wilt u die even technisch aan de ambtenaren 

stellen? Dank u wel. 

De voorzitter: Dames en heren, heeft iemand nog behoefte aan een tweede termijn? Nee? Dan wil ik graag 

van u horen hoe dit naar de raad kan: als hamerstuk, hamerstuk met stemverklaring, bespreekpunt? 

Hamerstuk? Ja? Dan noteren we dat als hamerstuk. Dank u wel. Dan gaan we nu naar punt 8: het spreekpunt 

voor belangstellenden. 

8. Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

De voorzitter: We hebben doorgekregen dat er één inspreker is over onderwerpen die niet op de agenda 

staan. En dat is de heer Rogier Pointl, als ik het goed uitspreek? Bent u aanwezig? Nou, dan zou ik de heer 

Maurice willen uitnodigen om naar voren te komen. Mag u tegenover me gaan zitten aan de andere kant. Als 

je het rechterknopje indrukt, nee… ja, dat is prima, dan gaat het rode lichtje branden, heeft u drie minuten de 

tijd om te zeggen wat u wilt zeggen. Gaat uw gang. 

Inspreker (Maurice): Ja, dank… Zo… Dank u wel, dat ik hier… dat wij hier mogen zijn om, nou ja, eigenlijk wat 

we willen bereiken: communicatie met Spaarnelanden. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Er zijn containers 

geplaatst bij ons voor de deur, waarin de communicatie, ja, niet echt naar behoren is geweest. Daardoor 

ontstaat er een onveilige situatie. Kinderen die op het speelpleintje zitten en spelen die komen langs bij de 

school, of naar school toe, komen langs bij de bakken, springen van de ene naar de andere kant. Kort 

samengevat: we vinden het fijn dat we hier mogen zitten, maar ook weer jammer. Want eigenlijk hadden we 

met Spaarnelanden samen een oplossing willen vinden voor de plaatsing van de bakken, afvalscheiding en, ja, 

de ondersteuning staat eigenlijk in de informatie die de heer Pointl al heeft gestuurd.  

De voorzitter: Nou, dank u wel. Ik denk dat de raadsleden dat hebben gelezen. Ik wilde eventjes het woord 

geven aan mensen die een aanvullende vraag hebben. Ik doe eerst even mevrouw Van Otten, want die was al 

eerder over het onderwerp begonnen.  

Mevrouw Van Otten: Ja, ik heb aan het begin van de vergadering, toen u er nog niet was, heb ik in de 

rondvraag al gevraagd of de wethouder wil toezeggen dat zij aan Spaarnelanden gaat vragen om een goed 

gesprek met jullie te voeren. Zijn er nog meer dingen die wij… waar wij kunnen helpen, wat jullie betreft? 

Inspreker (Maurice): Doet-ie het? Nou ja, wij vinden het… Nogmaals, we vinden het fijn dat we hier mogen 

zijn. Hadden hier liever niet geweest, want, nou ja, ons punt was gewoon als volwassenen met elkaar in 

overleg om gezamenlijke doelen te bereiken. De afvalscheiding is nodig, willen we allemaal aan meewerken. 

Alleen, qua communicatie, wat hier net ook al een paar keer naar voren is gekomen, ja daar ontbreekt het 

aan. Of niet de juiste informatie die wordt gegeven. Of de onvolledige informatie. Dus het enige dat wij willen 

is gewoon een gesprek met Spaarnelanden waarin zij, samen met bewoners, gaan kijken hoe we dit voor 

elkaar zo goed mogelijk kunnen oplossen.  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten, u wilde ook nog een vraag stellen? 

Mevrouw Van Zetten: Ja, want is niet, voordat die bakken werden geplaatst, uitgebreid met de buurt overlegd 

waar die bakken precies moesten komen? Want dat is gewoon de normale gang van zaken als Spaarnelanden 

afvalbakken gaat plaatsen. Is dat niet gebeurd? Zijn er geen inspraakavonden georganis… 



Inspreker (Maurice): Er is een informatieavond geweest. En daar is niet de volledige informatie gegeven. Ook 

niet aangegeven wat voor bakken er zijn… er zouden komen. En daarnaast hebben ze aangegeven met de 

wijkraad te hebben gesproken, maar niet met de bewoners die, ja, daarmee te maken hebben. Wel met 

andere bewoners. 

Mevrouw Van Zetten: Maar… Maar even over die informatieavond. Dan is er toch altijd een tekening te zien 

waar die bakken op ingetekend staan, zodat de buurt of juist de degene die daarnaast wonen nog kunnen 

zeggen van: nou, daar heb ik bezwaar tegen, kunt u er niet nóg eens een keer naar kijken. Is dat niet gebeurd? 

Inspreker (Maurice): Er is aangegeven dat er niet bekend was wat voor bakken er zouden zijn. En als u de 

foto’s heeft gezien, dan zijn dat enorme bakken die, ja, zo zijn neergezet en waarbij ook is aangegeven van: ja, 

we hebben daar geen vergunning voor nodig. Dus als we hem bij u voor de deur willen zetten, dan kunnen we 

hem gewoon bij u voor de deur zetten. 

Mevrouw Van Zetten: O, dat vind ik dapper, maar… 

De voorzitter: Dank u wel… 

Inspreker (Maurice): En dat is… dat vinden wij schrikbarend, dat het op zo’n manier, niet op een volwassen 

manier, ja, met de bewoners wordt besproken. En het is een moeilijke boodschap, voor sommige mensen. 

Niemand wil iets voor de deur hebben. En daar wordt dan vanuit gegaan in plaats van te kijken naar: hoe 

kunnen we dit oplossen? En dat hebben we zelf gedaan met dat buurtonderzoek. Of tenminste: het 

straatonderzoek wat we hebben toegevoegd. Om ook de mensen zelf te vragen: wat vinden jullie hiervan? 

De voorzitter: Duidelijk. Ik zou willen voorstellen om even het woord te geven aan de wethouder, waardoor op 

deze kwestie… Misschien brengt dat gelijk een duidelijk licht op de zaak. 

Mevrouw Sikkema: Ja, want dank voor uw aanwezigheid ook, dat u hier uw verhaal komt vertellen. Inderdaad, 

heeft mevrouw Otten de rondvraag ook gesteld en er waren een paar andere partijen, zij was toevallig de 

eerste, maar andere partijen die ook naar aanleiding van uw brief rondvraag wou vertellen… hierover wou 

stellen. En ik had begrepen dat wij ook voorafgaand aan die bijeenkomst bij iedereen aan de deur is aangebeld 

van: wilt u ook meedenken waar de bakken komen? Er zijn ook brieven bij mensen door de bus gekomen. En, 

inderdaad: een informatieavond is er geweest. Maar even los van, want ik wil hier niet gaan welles-nietessen. 

Ik heb toegezegd dat met u in gesprek wordt gegaan om te kijken wat er beter kan. En u bent ook met een 

suggestie gekomen: of dat een oplossing is. Dus we gaan dat gesprek met u aan. 

De voorzitter: En op welke termijn kunnen deze mensen dat gesprek verwachten, denkt u? 

Mevrouw Sikkema: Nou, zo snel mogelijk lijkt me. 

De voorzitter: Zo snel mogelijk. Nou, dat is dan een mooie toezegging. Dan wil ik u bedanken voor het 

inspreken. U wilde nog één opmerking maken? 

Inspreker (Maurice): Ja, mag dat?  

De voorzitter: Ja, dat mag. 



Inspreker (Maurice): Rogier wil ook iets zeggen, maar… Wat u zegt is inderdaad: dat zou heel normaal zijn. De 

bezoeken aan de deuren, het persoonlijke contact. En als ik dan de enige had geweest waarbij ze niet langs 

zijn geweest denk ik: oké. Maar dat is juist… 

De voorzitter: U heeft helemaal gelijk, ik vond het ook een beetje onverstandig. We gaan hier niet een welles-

nietesspelletje zitten doen. U heeft het duidelijk verwoord en de wethouder heeft toegezegd op zo’n kort 

mogelijke termijn in gesprek te gaan met u. 

Inspreker (Maurice): Dank u wel. 

De voorzitter: Mooi. Ik wil u danken, namens alle commissieleden, voor het inspreken. En u mag op de 

publieke tribune weer plaatsnemen. Dan wil ik voorstellen om naar punt 9 te gaan, dat is het ontwerp-

jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.  

9. Ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

De voorzitter: De raad wordt via de commissie gevraagd haar gedragen zienswijze kenbaar te maken bij het 

conceptverslag 2017. En de commissie wordt tevens gevraagd advies te geven over de wijze van agendering in 

de raadsvergadering. Wie wil een eerste termijn? De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, dank u wel. Soms is zo’n nieuwe periode ook een mooi moment om weer 

eens wat stokpaardjes te berijden. En wat goed dat dit stuk nu voorligt. Want in het verleden hebben we 

weleens wat lichtere stukken gezien. Want voor D66 is zo’n gemeenschappelijke regeling is toch eigenlijk toch 

vaak een noodzakelijk kwaad. De democratische legitimiteit is moeilijk. En ook de afrekenbaarheid, daar zit 

heel erg vertraging in. Nou, dat delen meer partijen. Maar in ieder geval heel fijn dat nu zo tijdig dit hier al ligt, 

zowel jaarverslag 2017 al als de ontwerpbegroting 2019. Want dat is weleens anders geweest. Dus dank 

daarvoor wethouder en dank daarvoor ook iedereen die daarbij geholpen heeft. Dat is dus heel fijn. Het is 

natuurlijk nog wel wat ver van ons bed-show. Ik heb voor nu bij het jaarverslag geen opmerkingen. Maar bij de 

ontwerpbegroting 2019 wel. O, dat was ook een… 

De voorzitter: Ik wilde eigenlijk voorstellen om die toch gewoon even uit elkaar te houden. 

De heer Van Leeuwen: Oké. 

De voorzitter: Maar… 

De heer Van Leeuwen: Dan kom ik zo bij u terug. Dank u wel. 

De voorzitter: Fijn, dank u wel. Zijn er nog andere commissieleden die over dit onderwerp iets willen zeggen? 

Nee? Mooi, dan stel ik voor dat dit als hamerstuk naar de raad gaat. Bent u het daarmee eens? Ja? Dat is dat 

mooi. Dan gaan we gelijk door naar punt 10, de heer Van Leeuwen kan klaar gaan zitten: de ontwerpbegroting 

en het ontwerp-jaarplan 2019 van de gemeenschappelijk regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. 



10. Ontwerpbegroting en ontwerp-jaarplan 2019 gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-

Kennemerland 

De voorzitter: Wederom wordt u gevraagd om uw zienswijze kenbaar te maken over deze ontwerpbegroting 

en het ontwerp-jaarplan van 2019. En u mag ook weer advies geven over hoe we dit gaan agenderen in de 

raadsvergadering. Wie wil daar iets over zeggen? De heer Van Leeuwen, D66. Gaat uw gang. 

De heer Van Leeuwen: Heel verrassend. Nee, inhoudelijk gezien staan er heel veel onderwerpen op die wij 

zeer goed kennen en die wij ook als raad natuurlijk gevraagd hebben in vele visies die wij hier met elkaar 

hebben vastgesteld. Ik heb wel een vraag over de uitvoeringskracht. Want wij zien bij een aantal 

onderwerpen, en ook bijvoorbeeld in het programma Fiets, wat voor ons best belangrijk is, dat een aantal 

budgetten wordt doorgeschoven van 2018 naar 2019. En eigenlijk is de vraag die wij als D66 hebben: hoe gaat 

het met de uitvoeringskracht? Want we sparen nu geld met elkaar. We gaan prachtige regionale projecten 

oppakken. We zien ook allemaal dat dat voor de regio en voor Haarlem van groot belang is om daar 

uiteindelijk iets te doen; schop in de grond, iets aanleggen, bredere fietspaden, meer fietspaden, knelpunten 

wegnemen en ook andere investeringen. Maar blijkbaar stokt daar iets. Waren we te optimistisch voor de 

uitvoering? Of zit er iets mis? Dus, nou, vanwaar de doorschuiven van de middelen? En gaat het nu wél 

uitgegeven worden? En gaan uiteindelijk de problemen die geagendeerd zijn, gaan die ook opgelost worden? 

Want dat is voor ons heel belangrijk. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Zijn er andere commissieleden die iets… De heer Drost van GroenLinks. 

De heer Drost: Ja, dank voorzitter. Nou, in z’n algemeenheid vindt GroenLinks het positief dat we met de regio 

samenwerken om de regio bereikbaarder te maken. Ja, op zich kunnen we akkoord gaan ook met dit jaarplan. 

Er staan zeker wat dingetjes in waarvan GroenLinks denkt van: hè, moet dat allemaal wel? Maar die staan er 

dan op zo’n manier in dat je denkt van: nou ja, dan maar op die manier. We snappen ook wel… we kunnen niet 

alleen als GroenLinks dit schrijven… 

De voorzitter: De heer… Mevrouw Van Zetten. 

De heer Drost: Nu al… 

De voorzitter: Van Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, ik ben nou wel nieuwsgierig. Waar denkt u bij: hè, hoezo moet dat nou wel? Kunt u 

een voorbeeld geven? Want dan… 

De heer Drost: Nou, ik wilde eigenlijk drie voorbeelden geven. Dat was de rest van mijn betoog. Maar ik 

begrijp de gretigheid om dat uit mijn mond te horen. Nou, dat zijn inderdaad drie puntjes. Nou ja, die 

verbinding Zeeweg-Randweg, ja, met de benen op tafel-sessie, prima, voor ons hoeft het niet, maar ja vooruit. 

Die tunnel onder de Zuidring Haarlem. Ja, een onderzoekje, nou vooruit. Van ons zou het niet per se hoeven. 

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Aynan: ‘Benen op tafel’ kost wel in de begroting een halve ton hè? 

De heer Drost: Ik heb geen halve ton gezien, mijnheer Aynan. 



Mevrouw Van Zetten: Vijftigduizend euro. 

De heer Drost: Ik dacht een bedrag van… Ik meen een bedrag van vijftienduizend te hebben gezien. Maar 

goed, ik kan scheel hebben gekeken. Maar benoem dat vooral in een eigen betoog, dan ga ik even verder. 

Maar de meest ellendige natuurlijk is de Duinpolderweg. Ik prijs de zalige dag dat de provincie een keer 

bedenkt om met dat onzalige plan te stoppen. Wat een verschrikkelijk kreng is die Duinpolderweg. Voor niets 

naar nergens, ook als ik… Ik snap… Ik kan best begrijpen: die GroenLinkser, die is tegen de auto, noem maar 

op, maar zelfs als ik mijn autobril opzet en een keer denk van: nou, hè. Stel dat ik asfalt belangrijk vind en ik 

vind auto’s belangrijk en nou dan nog slaat die hele weg nergens op. Ik weet niet zeker dat die bocht van de 

N206, dwars door Hillegom, dwars naar Zwaanshoek, bizar. Maar goed, in het stuk zelf staat erbij… je kan wel 

duidelijk tussen de regels door lezen dat het voor onze bereikbaarheid nooit gaat bijdragen. Dus ja, we gaan er 

ook nooit wat aan bijdragen en daar gaan we ook de rest aan houden.  

De voorzitter: De heer Van Leeuwen heeft nog een interruptie voor u. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter dank u wel. Nou, ik vind het een ware ontboezeming om te horen dat de 

heer Drost een autobril heeft. Ik denk dat-ie al een paar jaar kwijt was, maar dat is fijn om te horen. Als er dan 

geen Duinpolderweg komt, denkt u dan aan een andere oplossing? Iets bijvoorbeeld zoals een tunnel die 

ergens van de Schipholweg naar de Randweg zou gaan. Zou dat iets mooi zijn wat u… in uw ogen? 

De heer Drost: Nou kijk, als u nou echt goed had geluisterd… Kijk, er is geen probleem op die plek wat betreft 

bereikbaarheid dus dan hoef je ook geen oplossing.  

De voorzitter: Nou, en er worden hier toch wat mooie oneliners heen en weer gegooid. 

De heer Van Leeuwen: Ik zou bijna reageren, voorzitter: hashtag autobril uit.  

De voorzitter: Ja, dat is een mooie ook. Daar hou ik wel van. Zijn er andere commissieleden? De heer Aynan. 

Gaat u ook uw autobril opzetten? 

De heer Aynan: Voorzitter, dank u wel. Kort, want ik heb ook weinig tijd: we willen heel graag dat onze twee 

moties die hier breed gesteund zijn ook weer terugkomen in het jaarplan, want we kijken vooruit. Dus moeite 

doen om ons aan te sluiten, als regio, bij de voerregio Amsterdam. En directe vertegenwoordiging bij het 

Platform Mobiliteit in de MRA. Graag daar een reactie op. En dan een inhoudelijk punt. We zien in het jaarplan 

dat daar dus ook specifiek drie speerpunten worden genoemd: de HOV voor stad en regio, een regioring voor 

de auto en een stadsring ook voor de auto. Ik ben blij om te lezen bij de stadsring voor de auto, dat de Prins 

Bernhardlaan ook expliciet benoemd wordt voor het doortrekken en dus ook aansluiten op de Waarderpolder, 

waardoor je ook een ring creëert. Helaas, en dat is echt een tekortkoming dat-ie niet in de SOR staat, dus dat 

is een beetje raar. Wat wél in de SOR staat, de Structuurvisie Openbare Ruimte, is die Kennemertunnel. En die 

staat hier ook benoemd. En die staat dus ook als een speerpunt. En het is… Hij staat ook als lange termijn, 

maar we trekken daar geld voor uit. Voorzitter, dat is doodzonde, want we weten dat-ie onhaalbaar en 

onbetaalbaar is. Maar we zien dat er een bereikbaarheidsprobleem is in Haarlem, dat zien we ook. En daar 

willen we wel iets aan doen. En daarom ons alternatief om te kijken naar de haalbaarheid van de Jan 

Gijzentunnel, dus de Noord-variant. En daar willen we heel graag steun voor vinden omdat we echt vinden 

dat-ie haalbaar en veel betaalbaarder is, hij is maar honderd miljoen euro, dat we daar dus ook voor gaan 

lobbyen. Want die is echt binnen korte termijn te realiseren. Dank u wel. 



De voorzitter: Mijnheer Aynan, uw tijd is helaas op. Dat is mooi, dank u wel. De heer Drost, u had nog een 

interruptie. 

De heer Drost: Ja, ik wilde interrumperen. Want u had het net over een ander bedrag van vijftigduizend. Ik 

refereerde alleen naar die sessie. Dat was, dat bedrag wat ik noemde, die vijftienduizend. De overige is voor 

een vervolgstudie. Maar goed, in die sessie zorgen we wel dat die vervolgstudie niet komt. Dus dat komt dan 

wel goed. 

De voorzitter: De heer Hulster, gaat uw gang. 

De heer Hulster: Ja, dank u wel. Ja, Actiepartij is ook geen voorstander van nog meer weg en infrastructuur 

bouwen als daar niet heel duidelijk een doelstelling of een probleem mee wordt opgelost. Dus ook wat ons 

betreft is de… verder onderzoek naar de Kennemertunnel op dit moment niet echt het allerbelangrijkste. We 

zijn wel blij dat veel aandacht is voor de fiets. We zijn ook blij dat er aandacht is voor het openbaar vervoer. Bij 

de SOR hebben we op het laatste moment nog, via een amendement, ook toegevoegd dat er ook meer 

aandacht voor OV komt. Of dat er ook alternatieven voor OV worden toegevoegd. En eigenlijk, in wat er nu 

staat, dat vinden wij eigenlijk nog te globaal. Dus we hopen echt dat dat concreter wordt gemaakt en dat er 

echt in de plannen nu een uitwerking komt om in ieder geval Haarlem-Centrum, met bijvoorbeeld de Zuidas of 

Schiphol, wat echte grote werkgebieden hier in de omgeving zijn, om daar in het openbaar vervoer enorme 

stap voorwaarts te zetten. En het lijkt me nu echt dat dat juist in dit plan eigenlijk opgenomen zou moeten 

zijn. Dus dat zou wat ons betreft een goeie aanvulling zijn. 

De voorzitter: Dank u wel, zijn er nog andere commissieleden die… Gaat uw gang. De heer Dreijer. 

De heer Dreijer: Van het CDA. Dank u wel, voorzitter, voor het woord. Ja, ik worstel een beetje met hoe we dit 

stuk gaan besluiten. Het jaarplan daar staan natuurlijk leuke projecten in, goede projecten in. Waar ik, op 

sommige projecten, niet kan wachten wanneer ze uitgevoerd gaan worden. Maar er staat ook iets in, want ik 

heb natuurlijk een aantal dingen gecheckt, en dat is onder andere kruispunt Amerikaweg-Schipholweg. Er 

staat in het stuk, op bladzij 26, dat er al een VO gemaakt is in 2017 en dat de inspraak is gestart. En… Dus ik 

was benieuwd van: heb ik iets gemist ofzo? Nou blijkt dat helemaal niet waar te zijn. Het VO gaat pas in dit 

najaar komen, 2018, en dat vind ik toch wel een beetje vreemd. En ik heb nou een paar van dit soort dingen 

bekeken en, nou ja, ik heb niet alles bekeken natuurlijk, want daar heb ik de tijd niet voor, maar ik vraag me af 

of de rest wél klopt. En ik kan natuurlijk moeilijk nu gaan besluiten met hamerstuk, dat we dit stuk zo gaan 

aannemen. Dus ik zit een beetje in dubio. De rest van de dingen daar kan ik me redelijk in vinden. Maar, ja, dit 

is gewoon een fout. Dus ik wil graag van de wethouder een advies horen, richting mijn kant, hoe ik hiermee 

om moet gaan. 

De voorzitter: Daar zal ze vast op terugkomen. Andere commissieleden? Nee? O, mijnheer Visser, gaat uw 

gang. 

De heer Visser: Ja, openbaar vervoer-opmerking sta ik helemaal achter. Ik moest wel even lachen dat de 

provincie Noord-Holland gaat overleggen met de SOR. Ik wist niet dat de SOR tegenwoordig ook een persoon 

was. Maar oké, ik ben benieuwd wat de interpretatie van de wethouder is. Een paar keer kwam ik het woord 

‘OV-toekomstbeeld’ tegen. En dat is echt kneiterbelangrijk. En ik zou daar veel meer informatie over willen 

hebben, over: wat is onze insteek? Waar wordt er nu over onderhandeld? Want daar moeten we nú bijzitten. 

Niet pas als het resultaat er is en het helemaal afgetikt is. Dus over toekomstbeeld: als we ergens een sessie 

over moeten houden, bij wijze van spreken, moeten we het ook daarover doen. Wat is daar onze inzet? Welke 



opties liggen er op tafel? Moeten we daar als raad nog bijsturen? Heel graag daar meer informatie over. En 

ten slotte; er wordt een paar keer gesproken over het Rottepolderplein en dat de HOV en fiets en die A9 ‘…’ 

nog niet in zitten en de Velserboog en… Het lijkt zich intern een beetje daartegen te spreken. Het zit er volgens 

mij dus niet in. We willen het wel. Maar wat gaan we doen om het erin te krijgen? En werken we daar goed 

samen met de andere partijen in de regio? Dat we daar niet de boot missen. Dat het echt een integrale studie 

wordt: Velserboog en Rottepolderplein.  

De voorzitter: Dank u wel. Uw tijd is ook op. Andere commissieleden? Mevrouw Van Zetten.  

Mevrouw Van Zetten: Ik heb ook even zitten kijken naar, inderdaad, dat kruispunt van die Schipholweg en… 

Maar dat lees je al in het jaarverslag van 2017. Daar wordt het in genoemd dat het verbreed gaat worden. En 

ik dacht: nou, dat is toch één weg die een stukje gaat verbreed worden door GroenLinks. Dus daar was ik 

eigenlijk wel tevreden over. Alleen, ja, wanneer het uitgevoerd wordt, dat is een punt twee, maar dan… Dat 

heeft het CDA al gevraagd, dus ik ben heel benieuwd. 

De voorzitter: Mijnheer Drost, GroenLinks. 

De heer Drost: Nou, als u goed had opgelet, mevrouw Van Zetten… We hebben in 2015 een motie mede 

ingediend om dat kruispunt te verbeteren, de doorstroming. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, maar u begrijpt dat ik het zeg omdat u niet van plan bent de oude weg te verbreden, 

of de Waarderweg en dan… Nou, dit stukje wel, dus ja die motie die… dat weet ik, die heb ik zelf natuurlijk ook 

gesteund. 

De heer Drost: Nee, klopt, die doen we niet, want we gaan geen problemen oplossen die er niet zijn.  

Mevrouw Van Zetten: Ja, inderdaad, want het punt was natuurlijk dat het daar veel drukker werd omdat daar 

nieuwe wijken kwamen. Maar als u daar geen probleem ziet dan laten we het gewoon zo, toch? 

De voorzitter: Andere commissieleden? Nee? Dan geef ik graag het woord aan de wethouder. 

Mevrouw Sikkema: Ja, dank u wel. Nou, wij hebben volgens mij nu, qua begroting voor 2019, geprobeerd wat 

realistischer te zijn, omdat, mijnheer Van Leeuwen zei het al, wij in het verleden grootse plannen hadden maar 

dan blijkt, trouwens ook soms gewoon doordat de provincie wat vertraagd is met bepaalde plannen, wij ook 

niet verder kunnen. Dus dat ligt niet altijd aan ons. Maar dat soms teveel, ook nu weer, naar 2018 en ‘19 

wordt geschoven. Wij hebben gister de stuurgroep-vergadering gehad en dat komt binnenkort ook uw kant op 

hoe wij deze gemeenschappelijke regeling verder willen invullen en ook qua organisatie wat daadkrachtiger 

kunnen maken. Dus dat is voor ons ook een punt van aandacht waar we in een later stadium met elkaar over 

zullen gaan hebben. Eén punt is bijvoorbeeld dat de provinciale Uitvoeringsagenda Fiets, dat daar een aantal 

dingen vertraagd zijn waardoor wij ook nu dingen naar voren schuiven. De drie punten GroenLinks snap ik, 

vanuit uw perspectief. En ik vind u ook erg mild, maar ik ben het ook met u eens dat het zó is opgeschreven 

dat het verschillende kanten op kan. En dat is ook een onderdeel van de gemeenschappelijke regeling. Want 

voor bijvoorbeeld Zandvoort is die discussie over Zeeweg-Randweg gewoon ontzettend belangrijk. En zij 

betalen gewoon ook mee. Dus ik vind dat je ook moet kijken met hen. En ik wil u ook vooral uitnodiging, waar 

ik het eerder had, als die tekensessie er komt: ga er vooral ook heen. En ga meedenken. Want dan is het ook 

goed om samen met mensen uit Zandvoort die discussie aan te gaan. En we weten heel duidelijk hoe Haarlem 

erin staat, dat heb ik ook heel duidelijk verwoord, maar dit is daar wel uit voort gekomen. En dat vind ik ook 



weer de kracht van zo’n gemeenschappelijke regeling. Jouw Haarlem; ik ben het ermee eens, tuurlijk, daar 

hebben we het gister ook over gehad, over de moties die vorige week zijn aangenomen. Ik heb toen ook 

gezegd: ik ga in de geest van, wij moeten ons beter positioneren in de regio. En daar gaan we ook zeker mee 

aan de slag. Zeker richting het Platform Mobiliteit zal daar een brief over komen, ook namens de regio, dus 

niet alleen namens Haarlem. En dat zal uiteraard ook met u worden gedeeld. Wat wel een punt van aandacht 

is; kijk, deze gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op een visie van een aantal jaren geleden. En wij 

hebben met elkaar ook besproken in de stuurgroep dat we die moeten aanpassen aan de SOR. De SOR is ook 

daar in de stuurgroep regionale bestuurgroepen besproken, die worden ook ondersteund, in elk geval 

bestuurlijk, door de wethouders uit Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal. En die update moet nog komen, 

waardoor u nu een doortrekking van de Prins Bernhardweg ziet, wat nog de ouwe visie was, maar die nieuwe 

visie zal SOR-proof worden. Dus daarin is inderdaad die tunnel niet meer opgenomen. U ziet heel duidelijk dat 

er geen ‘Kennemertunnel’ staat, qua onderzoek, maar ‘zuidelijke ring’. Waar wij allen behoefte aan hebben, 

vier gemeenten, is: wat is nou… wat zijn nou de verkeersstromen? Richting de regio; nou dat gaat vaak langs 

of door Haarlem. En wij willen met elkaar nou een onderzoek doen van: wat is nou bestemmingsverkeer, wat 

is doorgaand verkeer? En op basis daarvan, dat wil de provincie ook, gaan we met elkaar het gesprek aan: hoe 

kunnen we dat verbeteren? En die discussie zullen we hier ook met elkaar gaan voeren.  

De voorzitter: Mijnheer Aynan, u heeft geen tijd meer. Ik sta deze nog toe. Heel kort alstublieft. 

De heer Aynan: Hartelijk dank, voorzitter. Hij staat er, voorzitter, echt expliciet in onder het hoofdstukje 3, 

Speerpunten, en 6, Grote projecten, onder paragraaf 2, bij speerpunt Volwaardige ringstructuur voor de auto. 

Derde punt, de Mariatunnel, is eveneens een essentieel onderdeel van een volwaardige autoring. Hij is wel 

degelijk benoemd. 

Mevrouw Sikkema: Ik… Oké, dan… Wat ik nu dus net zei, wat we eerst willen gaan onderzoeken voordat we 

die stap nemen is dat we dus onderzoek gaan doen in: wat zijn nou de vervoersstromen met de auto? En op 

basis daarvan gaan we kijken: wat zijn dan de manieren om die doorstroming te verbeteren? De Jan 

Gijzentunnel, kijk, want dat vind ik echt iets voor Haarlem en de SOR, die wij al hebben besproken, daar heeft 

u het… hier een pleidooi voor gehouden en ik zou niet nu deze gemeenschappelijke regeling weer willen 

gebruiken om iets wat u graag wilt. Dus, dat zou ik pas doen als een meerderheid van de raad vindt dat dat 

voor Haarlem nodig is. En dan kan ik ermee naar de regio. Ik snap dat Actiepartij OV nog te globaal vindt en 

daar sluit ik ook helemaal aan bij mijnheer Visser. Er wordt nu gewerkt aan een OV-toekomstbeeld 2040. Daar 

zitten we als regio in het bestuurlijk overleg, vertegenwoordigd door, op dit moment, ik moet ook even kijken 

met de nieuwe coalities hoe dat gaat, door de wethouder Heemstede. Dat wordt ook echt door ons met ons 

vieren voorbereid. Ook ambtelijk wordt dat goed voorbereid. En daarin zien wij echt dat wij onze positie al wat 

aan het verbeteren zijn. Dat we in elk geval tijdig weten wat waar speelt en daar invloed op kunnen 

uitoefenen. Ik neem uw verzoek, en dat is eigenlijk van u allebei, ook ter harte, dat het denk ik goed is dat wij 

bestuurlijk u meer informeren wat er speelt en wat onze input daar is, zodat we die discussie hier ook met 

elkaar kunnen gaan voeren. Wat betreft de ‘…’, kijk er komt een verkenning Rottepolderplein. En er komt een 

verkenning als er ook geld ligt. Want anders krijg je die verkenning niet. En het is dankzij onze lobby dat, ook al 

is er voor die Velserboog eigenlijk geen geld, dat het rijk toch bereid is de Velserboog, of hoe heet-ie 

tegenwoordig, Velserverbinding, ik krijg het er niet in, om die Velserverbinding wél mee te nemen in die 

verkenning. En ik vind dat dat juist dankzij onze lobby dat-ie nog in beeld is, ook al is daar niet op voorhand 

geld voor. Maar als dan uit die verkenning blijkt dat… wat voor nut het heeft, hebben wij ook weer de power 

om te gaan lobbyen bij de Tweede Kamer, van: jongens, maak hier nou ook geld voor vrij. Dus ik vind… ik denk 

echt, met name doordat wij als Zuid-Kennemerland dit zo hebben gepositioneerd, en de IJmondgemeenten, 



dat wij daar winst hebben geboekt. En dan bij de extra baan. We hebben hier uitgebreid, volgens mij, met 

elkaar al wel gehad: het VO, klopt mijnheer Dreijer, komt volgende maand. Dus dat gaan we ook aanpassen in 

de tekst, daar zorgen we voor. Er wordt namelijk aan gewerkt. Maar wij hebben hier al wel de startnotitie met 

elkaar besproken. We hebben het ook met elkaar over gehad hoe we de extra afslag-opstelstroken daaraan 

toe gaan voegen om de doorstroming te verbeteren. Die discussie hebben we vorige periode hier in de 

commissie gehad. Dus dat is niet nieuw voor u. Dank u wel. 

De voorzitter: Kan ik het voorstel doen om dit als hamerstuk naar de raad te sturen? De heer Aynan, zegt u het 

eens. 

De heer Aynan: Ja, ik wil weten of er een meerderheid is voor de Jan Gijzentunnel. 

De voorzitter: Ik denk dat dat… 

De heer Aynan: Daar is maar één instrument voor en dat is volgens mij een motie of een amendement. En 

toch wel even een serieuze vraag: als we nou die Mariatunnel, zoals-ie hierin staat, hier wordt-ie nog 

Mariatunnel genoemd, als we die eruit willen, moeten we dan amenderen? Of… Welke bevoegd… Amenderen 

hè? Nou, dan moet het echt als bespreekpunt… Tenminste, dat is dan ons voorstel. 

Mevrouw Sikkema: En het… 

De heer Van Leeuwen: Daar wil ik toch op aanvullen, omdat we… Ik begon mijn betoog over wat een feest 

gemeenschappelijke regelingen zijn. Daar zit een laag tussen. Kijk, wij mogen als raad een zienswijze uiten op 

de ontwerpbegroting van deze gemeenschappelijke regeling. Die zienswijzen die zitten nu bij de stukken, die 

luidt dat wij geen wensen of bedenkingen hebben. Als wij wél wensen of bedenkingen hebben, dan moeten 

wij die zienswijze amenderen. Dus er ligt nu een zienswijze voor, bij de stukken. En daarom kunnen wij dan, als 

wij wél wensen of bedenkingen hebben, dan zegt hij: we hebben de zienswijze waarbij onze wens is dat de 

Mariatunnel verdwijnt op pagina die en dat. Dus zus en zo. Dus je moet de zienswijze amenderen. En de 

zienswijze neemt ons vertegenwoordigde in het bestuur dan mee naar die gemeenschappelijke regeling. 

Mevrouw Sikkema: En daarbij in is een… 

De heer Aynan: Gaan we dat doen. 

Mevrouw Sikkema: Gemeenschappelijke regeling afgesproken, dat als drie gemeenten het daarmee eens zijn, 

waaronder de gemeente… welke gemeente… die het treft, qua maatregel, dat het dan ook opgenomen wordt. 

Anders niet.  

De voorzitter: Mooi. Dan concludeer ik dat dit als bespreekpunt naar de raad gaat. Akkoord? 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter, als we dan wel dus het… 

De voorzitter: De heer Van den Raadt, ja? 

De heer Van den Raadt: Ja, dank u wel, van Trots Haarlem. Dat we dan wel het goeie correcte stuk hebben, 

zonder alle fouten. 



De voorzitter: Ja, we zorgen dat dat in orde is. Prima. Dan gaat het naar de raad als bespreekpunt. Dan wil ik 

graag door naar punt 11: de begroting 2019 Omgevingsdienst IJmond. 

11. Begroting 2019 Omgevingsdienst IJmond 

De voorzitter: Jawel, mensen, u wordt gevraagd om uw zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerpbegroting 

2019. En u mag wederom advies geven over de wijze van agendering. Wie kan ik de eerste termijn geven? De 

heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, dank u wel. Er is namelijk geen betere week om dit te bespreken, dan 

deze week. En waarom zeg ik dat? Omdat er hier iets zich voordoet wat wij elke dag in de krant kunnen lezen, 

namelijk over Italië. En u denkt nu: waar gaat mijnheer Van Leeuwen heen? Italië, daar is een coalitie zich aan 

het vormen en die wil wellicht uit de Euro stappen. En dan willen wij natuurlijk een deal, zodat ons, als andere 

Eurobezitters, geen geld gaat kosten. En wat gebeurt er in deze samenwerking, met de Omgevingsdienst? 

Daar gaat ook iemand uitstappen. En daar hebben wij ook ooit de afspraak gemaakt dat het ons geen geld 

mag kosten. Wat is nu het boeiende? En daar ben ik echt heel benieuwd wat daar nu gaande is, want er staan 

wat cryptische zinnen. En die cryptische zinnen ga ik u even in meenemen, voorzitter. Er staat natuurlijk: 

uittreden van gemeente Uitgeest. Dat mag geen kosten opleveren voor ons. En dan is bij mij de vraag: wat is 

nu de stand van zaken? Ik lees eerst: “Tot op heden is door Uitgeest nog niet aangeven op welk moment 

uittreding zou moeten plaatsvinden, noch hebben gesprekken plaatsgevonden over de voorwaarden 

waaronder die uittreding zou moeten plaatsvinden. De dienstverleningsovereenkomst voor overige taken, 

waaronder BWT, Bouw- en Woningtoezicht, loopt ultimo 2018”, mind you; dit is de kader 2019 hè, “ultimo 

2018 af. Heden vinden gesprekken hierover plaats.” En dan staat op bladzijde 20 dat de GR-deelname van 

Uitgeest gehandhaafd blijft en voor de voortzetting van de DVO, Dienstverleningsovereenkomst, voor onder 

meer BWT-taken, net al gezegd, een PM-pas is opgenomen, aangezien gesprekken nog onderhanden zijn. En 

dan is, gezien dat democratische gehalte van zo’n gemeenschappelijke regeling en de afrekenbaarheid die wij 

hier als raad hebben: hoe kunnen wij als raad, wij zijn budgetverantwoordelijk, nou sturen op het voorkomen 

van de financiële tegenvaller bij het uittreden van Uitgeest? En voelt voor mij een beetje als een Rubiks cube, 

of als een moeilijke sudoko, want, ja, we lezen hier nu dat er een risico zit aan te komen, het is ons geld, want 

wij hebben budgetrecht, dus wethouder: wat kunnen wij doen om die financiële tegenvaller tegen te gaan? 

Ben ik heel benieuwd. Verder zien we natuurlijk allemaal prachtige dingen die de Omgevingsdienst goed voor 

ons doet. Over de dienstverlening zijn wij, volgens mij, gewoon tevreden in Haarlem. Ik had ook nog voor 

mezelf opgeschreven, kijk licht naar de overkant, naar de heer Hulster: moeten we het dit jaar weer hebben 

over de renteswap? Ik hoop van niet, want dat hebben we al een paar keer gedaan achter elkaar. Al die 

technische… O, de SP, excuus. Nou, misschien wil mevrouw Eckhard ook alles zeggen over de renteswap, maar 

ik heb die behoefte niet per se. Maar voor de rest is het een prachtig stuk. Het is ook weer fijn geschreven, 

goed toegankelijk, met uitzondering van deze zoektocht bij de uittreding van Uitgeest. Ik ben wel benieuwd: 

wat gaat er gebeuren zodat wij geen financiële tegenvaller in 2019 gaan krijgen. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Andere commissieleden die hun termijn graag willen? Nee. De heer Van den Raadt, Trots. 

De heer Van den Raadt: Nou, ik wil complimenten maken aan de heer Van Leeuwen van D66, want het is een 

heel goed punt. Het viel ons ook op. En je weet natuurlijk dat hoe meer geld wij overhouden, als de gemeente 

Haarlem, hoe sneller we er een mooie parkeergarage kunnen bouwen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer E… Mevrouw Eckhard, SP. 



Mevrouw Eckhard: Oké. Wij zouden graag de wethouder nog een vraag willen stellen om de volgende keer in 

een begroting het percentage medewerkers met een vaste aanstelling op te nemen. Wij vinden het erg 

belangrijk de flexwerkers teruggedrongen worden. Daarnaast hebben we inderdaad onze wenkbrauwen 

gefronst bij de renteswaps. Maar de technische vraag hebben we het antwoord gekregen wat we wilde horen. 

Er worden geen nieuwe swaps meer afgesloten, dus wij zijn tevreden. 

De voorzitter: Mooi, dank u wel. Andere raadsleden… commissieleden? Ja? De heer… Even… Ja, Van der Mark. 

De heer Van der Mark: Van der Mark. Omgevingsdienst is belangrijk. Het is lastig om die begroting helemaal 

goed te beoordelen. Wat wij ons wél afvragen is in hoeverre de Omgevingsdienst meer inzet op inspectie. 

Inspectie is heel belangrijk voor het terugdringen van de energiegebruik en, zoals het Energieakkoord 2013 

heeft aangegeven, moest het bedrijfsleven honderd petajoule energie terugdringen. Dat wordt niet gehaald. 

En juist extra inspectie vanuit de Milieudienst kan ervoor zorgen dat het wél gehaald wordt. Dus onze vraag is: 

kan daar meer inzet plaatsvormen?  

De voorzitter: Dank u wel. Andere commissieleden? Nee? Dan geef ik graag het woord aan de wethouder. 

Mevrouw Sikkema: Ja, dank u wel. Wat betreft Uitgeest: ik snap dat het een beetje vaag is opgeschreven. Ik zal 

even kort beschrijven wat daar speelt. Uitgeest gaat ambtelijk samenwerken met een aantal andere 

gemeenten. En die andere gemeenten vallen onder een andere Omgevingsdienst. En zij hebben een keer een 

brief gestuurd dat ze overwegen om ook daarmee, met die ambtelijke fusie, bij de andere Omgevingsdienst te 

gaan. Dat is nooit een formeel verzoek geweest. Die hebben wij ook nooit formeel ontvangen, als bestuur. Dus 

daar is het wachten op. En daar zit natuurlijk ook een termijn aan vast per wanneer je eruit kunt stappen. En 

wij nog geen signalen in die zin dat dat gaande is. Daarnaast is dat wettelijk wat ingewikkeld, omdat de 

Omgevingsdiensten gekoppeld zijn aan de Veiligheidsregio’s. En daar zit ook een grens. Dus wij… Ik denk niet 

dat dat het komend jaar echt gaat spelen. Het kan wel zijn dat er een moment komt waarop Uitgeest zegt: wij 

gaan dat nu bestuurlijk inzetten. En dan komen wij natuurlijk ook naar de raden toe om met elkaar te 

bespreken: wat betekent dat? Dus dat… En ondertussen zijn er natuurlijk informeel wat gesprekken over 

gaande, maar formeel niet. Dus dat is de vaagheid. Het… 

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Dus als ik u goed hoor, dan is er zo wel het antwoord op een hele concrete vraag: wat 

moeten wij als raad doen, hoor ik u zeggen: ga rustig slapen het komende jaar. 

Mevrouw Sikkema: Ja, en als ik toch wakker word van een soort van nachtmerrie, dan kom ik ook meteen naar 

u toe. Het percentage vaste medewerkers, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ik zal dat even voorleggen, in het 

bestuur, dat u daar… Nou ja, laat ik het zo zeggen: als dat breed gedeeld wordt, dus dat is ook even een vraag, 

qua zienswijze, of dat breed gedeeld wordt en dan kan ik dat… Maar los daarvan wil ik best wel even technisch 

navragen hoe hoog dat percentage is. En dan kunt u misschien op basis daarvan ook kijken van: goh, willen we 

daar nog verder op sturen?  

Mevrouw Eckhard: Mag ik iets vragen? 

De voorzitter: Mevrouw Eckhard. 

Mevrouw Eckhard: Moet ik dan eerst een mail sturen met een technische vraag? Nee? Oké. 



Mevrouw Sikkema: Nee hoor, deze vraag zet ik nu door van… dus dan hoeft dat niet als zienswijze worden 

meegenomen, maar dat ik gewoon even vraag van: goh, heeft u daar zicht op. En ook misschien voor het deel 

dat voor Haarlem werkt, maar ook bij de Omgevingsdienst zelf, en dat u die nog wel teruggekoppeld krijgt. 

Dus daar zorgen wij voor dat u dat antwoord krijgt. Dus hoeft u even niks… Mag u ook rustig slapen totdat… En 

GroenLinks, terecht punt. En daar hebben wij eerder, bij de bespreking van de stukken van de 

Omgevingsdienst, ook uitgebreid over gesproken. Met name GroenLinks en D66 hebben benadrukt dat de 

ODIJ een belangrijke rol heeft om met name die EED, dus de grote bedrijven die veel verbruiken en zijn 

verplicht maatregelen te nemen, energiemaatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. En wij 

hebben ook via uw verzoek Omgevingsdienst gevraagd om er extra op te letten. Dus bij de bezoeken die ze 

afleggen doen ze dat ook. En dat heeft ook al de eerste resultaten. En daarnaast werken we ook met 

dataloggers die rondgaan bij de ondernemers. En we moeten het blijven benadrukken, dus ik vind het heel 

goed dat u dit ook blijft benadrukken omdat… dat zeg ik in het bestuur ook telkens. Maar weet dat dit zeker bij 

de Omgevingsdienst heel scherp voor ogen staat. Nou, dat was ‘m. En… 

De voorzitter: Mooi. 

Mevrouw Sikkema: Wordt weer een hamerstuk denk ik. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik ga het eens vragen aan de commissieleden. Hoe wilt u dat dit naar de raad gaat? 

Als hamerstuk? Ja? Prima, dan noteer ik dat. De heer Aynan, wil u nog wat zeggen? Ja, als het van de orde is? 

Nee? Dan gaat het als hamerstuk naar de raad. Dan gaan we verder. Mijnheer Aynan, dan mag ik u ook weer 

gewoon meepraten. Ik heb een koffiepauze staan van kwart voor negen tot negen uur. Ik zou van negen tot 

kwart over negen koffie kunnen drinken met u. Of wilt u liever doorgaan? Doorgaan.  

De heer Van den Raadt: Ik wil drie uur koffiedrinken. 

De voorzitter: We gaan door. Punt 12: de aanvraag voorbereidingskrediet groot onderhoud Schoterbos, de 

vervolgfasen. 

12. Aanvraag voorbereidingskrediet groot onderhoud Schoterbos, vervolgfasen 

De voorzitter: Het Schoterbos in Haarlem-Noord is een groene enclave met veel potentie. Er is echter sprake 

van achterstallig onderhoud, een te laag kwaliteitsniveau en een slechte waterhouding… waterhuishouding, 

excuses. Om dit aan te pakken is in 2016 een schetsontwerp gemaakt voor een gefaseerde aanpak van het 

gehele park. Op dit moment is fase 1, aanpak wateroverlast en achterstallig onderhoud, in uitvoering. De raad 

heeft de wens uitgesproken om aansluitend de vervolgfasen uit te voeren. Om de vervolgfasen aansluitend uit 

te kunnen voeren, is het nodig dat nu wordt gestart met de voorbereiding. En daarvoor wordt nu een krediet 

aangevraagd. En het vrijgeven van een voorbereidingskrediet is een bevoegdheid van de raad. Het college stelt 

u voor om een krediet van tweehonderdvijftigduizend euro beschikbaar te stellen voor het voorbereiden en 

het opstellen van een definitief ontwerp voor de vervolgfase van het groot onderhoud en renovatie van het 

Schoterbos. Wie kan ik een eerste termijn geven? Het lijkt een soortement… De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja, zullen we het nog een keertje doen, voorzitter? We gaan het gewoon nog een 

keertje doen, mijnheer de voorzitter. Schoterbos, een prachtige plek in Haarlem die zoveel beter wordt met 

dit plan. We hebben het hier eerder, het ontwerp, besproken. We hebben eerder geld toegekend. Als je 

instapt, moet je het ook helemaal doen: akkoord, wat ons betreft een hamerstuk. 



De voorzitter: Zijn er… Mevrouw Otten, VVD. 

Mevrouw Otten: Zoals beloofd, heel erg kort. Ik sluit aan bij D66. 

De voorzitter: Dat is keurig, heel kort. De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Uitstekend plan. We zijn ook heel blij met dat er ruimte voor de fiets in het plan zit. Dus, ja, 

ga zo door. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Nou, ik hoop dat er ook ruimte voor bomen is in dat plan. Ja, hard nodig natuurlijk dat 

het wordt aangepakt. Opschieten, want die bomen groeien echt langzaam. Dus, wil je er plezier van hebben, 

zou ik eigenlijk morgen al beginnen.  

De voorzitter: Morgen beginnen. Van der Mark, GroenLinks. 

De heer Van der Mark: GroenLinks vindt… sluit zich aan bij alle vorige sprekers, uiteraard. Heeft wel één vraag: 

dat krediet van tweehonderdvijftigduizend, is dat voor alle vervolgfasen of voor de eerstvolgende vervolgfase?  

De voorzitter: Zijn er andere commissieleden? Nee? Dan geef ik het woord aan de wethouder. O, sorry. 

Mevrouw Eckhard, SP. 

Mevrouw Eckhard: Ja. Wij gaan ook akkoord. En ik vind het ook een mooi ontwerp. Ik mis alleen picknicktafels, 

barbecueplekjes, stoeltjes en volgens mij als mensen… als je wil dat mensen verblijven in dat park, moet je ook 

faciliteiten maken. Die stonden er nog niet in. 

De voorzitter: Mevrouw Sikkema, de wethouder. Picknick… 

De heer Van den Raadt: Voorzitter. 

De voorzitter: O, mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, die picknicktafels dat is heel mooi, maar dan hopen we wel dat er een openbaar 

toilet bij komt.  

De voorzitter: Uiteraard. Wethouder. 

Mevrouw Sikkema: Nou, we hebben uitgebreid geparticipeerd over dit ontwerp, met elkaar. Maar… Er is 

bijvoorbeeld ook nu ruimte voor een speelplek. En we willen wel samen met kinderen nog verder gaan kijken: 

hoe kun je dat concreet gaan vormgeven? En die fase komen we ook wel. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik 

uitga dat voor de eerstvolgende fase is, maar ik ga dat nog even navragen of dit… of dat er daarna nog een 

voorbereidend krediet voor de rest komt. Ik weet het gewoon even niet, excuses. Maar meestal is het zo: voor 

de eerstvolgende fase vragen we krediet aan. Dus ga daar maar van uit. Als het anders is, hoort u het. Laten 

we het zo afspreken. En bedankt voor de complimenten. Ik vind het ook een fantastisch plan. En het wordt 

eindelijk aangepakt en dat is nodig.  

De voorzitter: Mooi, dank u wel. Hoe kan dit naar de raad toe? Als hamerstuk? Hamerstuk, prima. 



De heer Van den Raadt: Nou voorzitter, misschien dat we een motie kunnen indienen dat we 

tweehonderdvijftig naar driehonderd verhogen, zodat er vijftigduizend overblijft voor een openbaar toilet. 

De voorzitter: U stelt dus voor om het als hamerstuk met stemverklaring naar de raad te sturen? 

Mevrouw Van Zetten: En wat is de dekking dan? 

De heer Van den Raadt: Dat we ten opzichte van het plan voor het hele parkeren, dus niet tegenwoordig de 

komende tien jaar een parkeergarage gaan doen, houden we heel veel geld over. 

De voorzitter: Mijnheer Van den Raadt, even serieus, wilt u dit nu als hamerstuk… kan dit als hamerstuk naar 

de raad toe, graag?  

De heer Van den Raadt: Nou, als er een toezegging komt dat er een openbaar toilet komt, vind ik het prima. 

De voorzitter: Nee, die komt er niet. Dan stuur ik dit gewoon als hamerstuk met stemverklaring naar de raad. 

Klaar. Nee? Hamerstuk. Oké, de meerderheid. Ja? Prima. Hamerstuk. Jammer voor mijnheer Van den Raadt. 

Dames en heren, we gaan door naar punt 13: het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van 

een definitief ontwerp voor het vervangen van de kademuur en de herinrichting aan het Spaarne. 

13. Beschikbaar stellen krediet voor realisatie definitief ontwerp (DO) van vervangen kademuur en herinrichting 

Spaarne 

De voorzitter: En de raad wordt verzocht een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen om de kademuur aan 

de Burgwalzijde van het Spaarne, tussen de Melkbrug en de Gravestenenbrug te vervangen. En gelijktijdig 

wordt ook de straat opnieuw ingericht en een schoonwaterriool aangebracht. En het college stelt u voor om 

een uitvoeringskrediet van ruim tweeëneenhalf miljoen vrij te geven als taakstellend budget voor het 

realiseren van het definitief ontwerp van het Spaarnekademuur en de herinrichting. Wie kan ik als eerste een 

termijn geven? Mevrouw Otten van de VVD. 

Mevrouw Otten: Ja, de VVD vindt het prima dat het gebeurt. Maar ik heb wel een dringende vraag voor de 

wethouder. Tijdens de werkzaamheden zijn er zevenenveertig parkeerplekken niet beschikbaar. Is er een 

tijdelijke oplossing mogelijk? Ik denk bijvoorbeeld aan tijdelijke plekken in garage De Kamp. En in uw antwoord 

zou ik ook graag een harde toezegging willen horen. Dank u wel. 

De voorzitter: Zijn er andere commissieleden die hier iets over willen zeggen? Mijnheer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, wat vervangen moet worden, moet vervangen worden. En als de 

kademuur daar niet meer goed is, dan lijkt ons dat heel verstandig om te doen. Over het definitief ontwerp: 

voor ons, als D66, voert dit wel een compromis voor deze beeldbepalende plek in Haarlem. Want op deze 

oever, waar je in de ondergaande zon prachtig in de zon kan zitten, daar is het nu echt heel naar zitten, want 

je kan er gewoon niet zitten, want je niet langs het water lopen. En in het nieuwe ontwerp kan je daar wél 

langs het water lopen. Dus dat is wat ons betreft beter. Het blijft gewoon, voor deze prachtige plek, wel heel 

veel blik op straat. Want er komen van twee zijden langs parkeren. Maar als wij dan de inspraaknotitie zien, 

dan zien wij ook dat daar heel veel draagvlak voor is en dat er alsnog mensen, want volgens mij verdwijnen er 

drie of vier parkeerplekken zeg ik uit m’n hoofd, alsnog zijn daar mensen al… nou, niet heel blij mee. Nou ja, ik 

zou… ik kan me ook voorstellen dat je blij wordt van een prachtige kade zonder auto’s, maar helaas dit voelt 



dus als een compromis tussen de mensen… van mensen die hun auto willen blijven parkeren en om deze plek 

beter te maken. Dus ja, dit is waarschijnlijk voor nu het hoogst haalbare. Er komt meer ruimte aan het water, 

dus we gaan het zo maar doen. Maar wel met een lichte wroeging waarvan ik denk van: jeetje, dit zou toch 

zoveel beter kunnen. Maar, we hebben inderdaad geen geld voor een parkeergarage. 

De voorzitter: Dank u wel. Andere commissieleden? Mijnheer Van der Mark, GroenLinks. 

De heer Van der Mark: GroenLinks is blij met het definitieve ontwerp. We zijn ook heel erg blij dat er rekening 

wordt gehouden met de kademuurplanten. Wel vragen we ons af of er niet ook rekening wordt gehouden met 

elektrisch varen. Zeker omdat ook daar de rondvaartboten aanmeren. En wij vragen ons af of voorzien is in het 

hergebruik van materialen. Dat was het. 

De voorzitter: Dank u wel. Andere commissieleden? Mijnheer… Mevrouw Van Zetten, stak u uw hand op? 

Nee? Mevrouw van… Eckhard, SP. 

Mevrouw Eckhard: Ons viel bij de inspraak twee dingen op. Ten eerste dat het watertoerisme wel toeneemt 

en dat er toch mensen zijn die daar last van hebben. Dus willen toch vragen of daar ook wat meer op 

gehandhaafd kan worden. Want overlast op straat wordt gehandhaafd, dan ook graag op het water. En ten 

tweede worden veel vragen gesteld over parkeren. U komt met geen… Ik zie geen oplossingen. U komt er elke 

keer later op terug zegt u in de antwoorden. Wij vinden dat wel wat somber. En we willen graag weten hoe u 

dat gaat oplossen. En hoe de bewoners gaat informeren over de oplossing. 

De voorzitter: Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, het wordt natuurlijk toch altijd weer duurder dan we hadden gedacht. Maar daar 

zullen wel redenen voor zijn. Ja, dat hemelwater in het riool, dan denk ik: ja, het Spaarne loopt ernaast, dus 

hoe ingewikkeld kan het zijn. Maar dat zal ik wel niet begrijpen. Die boom die moeten we natuurlijk proberen 

te behouden. En dat dat geld dan wel voldoende is om dat voor mekaar te krijgen. Anders doet u die 

afkoppeling van het hemelwater maar gelijk in het Spaarne, want dat scheelt misschien ook financiën. En dat 

er geparkeerd moet worden, ja dat is… Mensen wonen daar. En die hebben vaak kinderen. En er is geen 

openbaar vervoer, dus ja dat begrijp ik dan wel dat je liever een parkeerplaats hebt. Dat zou u ook willen als u 

daar zou wonen in een kapitaal grachtenpand.  

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, een kapitaal… 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, we worden aangesproken. Ik begrijp het ook heel goed. Ik zei alleen dat 

ik me ook voor kan stellen dat deze plek nog heel veel mooier kan. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, ik heb ook een ideale wereld voor me. Maar ik hoef het niet elke keer uit te dragen, 

denk ik dan. 

De heer Van Leeuwen: Nou, met heel veel bomen toch? Dat doet u wekelijks bijna wel, mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, ik heb ook mijn actiepunten. 

De voorzitter: Zijn er andere commissieleden? Nee? Dan ga ik door naar de wethouder. 



Mevrouw Sikkema: Ja, dank u wel. Het is inderdaad duurder geworden, maar daar hebben we de vorige keer 

toen we het hier met elkaar over hadden… omdat de scope ook wat was gewijzigd. Verderop was de 

kademuur ook slechter dan wij dachten. En die boom, heeft u kunnen lezen, we doen er alles aan om hem te 

behouden en hebben daar ook al wat extra geld voor ingezet. En ik hoop ook, net als u, dat dat technisch echt 

mogelijk is. Daar doen we in elk geval alles aan. Ja, het watertoerisme neemt toe. Er is hier volgens mij een 

paar weken geleden met mijnheer Wienen ook een gesprek gevoerd over het watertoerisme. En daar is vast 

het aspect ‘handhaving’ ook naar voren gekomen. En wij zijn er wel mee bezig van: hoe kunnen we dan 

faciliteren zonder dat het uit de klauwen gaat? Want we willen dat het op een prettige manier watertoerisme 

mogelijk is. Elektrisch varen, ik vind dat een goed punt. Ik zal even kijken bij de uitvoering of daar, nou, extra 

dingen, kabels en leidingen, moeten worden aangelegd om dat ook toekomstbestendige kademuren van te 

maken. En wij hebben sowieso met ons duurzaam GWW, zoals dat zo mooi heet, grond/water/weg, hebben 

we uitgangspunten dat we willen kijken dat je materialen gebruikt die je ook herbruikt kunnen worden in de 

toekomst dan wel nu herbruikt zijn. Wij zijn er al wel mee bezig, we zijn er nog lang niet. Maar dat is wel bij 

alle projecten zeker een uitgangspunt. Ja, compromis. Ik ben het wel met u eens. En het is wel zo dat, mocht 

over een aantal jaren wij met elkaar aandurven om, net als Amsterdam, de wateren… langs de wateren geen 

auto’s meer te laten parkeren dan is het in elk geval mogelijk. Dus dat is wel heel erg fijn. En ja, die 

zevenenveertig parkeer… Het is altijd zo bij projecten dat je dit soort aspecten hebt. En wij gaan kijken wat 

mogelijk is in de omgeving. Maar ik kan geen harde toezegging doen dat zij parkeerplekken in De Kamp gaan 

bieden. Maar ik ga die suggestie wel even meenemen en ik wil even, laat ik het zo zeggen: ik ga even kijken 

wat de opties zijn. En ik zorg dat, voordat de raad er is, u daarover wordt geïnformeerd. Want dan kunt u 

kijken wat u er bij de raad mee doet.  

De voorzitter: Nou, dat is op zich dan een mooie toezegging. Mevrouw Otten? Ja? 

Mevrouw Otten: Nou ja, ik wil de wethouder bedanken. Of doet de voorzitter dat ook? 

De voorzitter: Nee hoor, die mag u zelf doen. 

Mevrouw Otten: Ik wacht de opties af. Dank u wel. 

De voorzitter: Mooi. Mijnheer Dreijer, CDA, zegt u het maar. 

De heer Dreijer: Ja, er schiet me net iets te binnen. Het gaat allemaal open daarzo. De lantarenpalen gaan 

waarschijnlijk ook uit de grond, de lichtmasten langs het Spaarne. Gaan we die nou ook gelijk maar van LED 

voorzien? Want we zijn er toch mee bezig, dus we zouden die gelijk in één klap meenemen. Als het nog niet zo 

is, maar ik dacht dat ze nog geen LED hadden die… Maar u bent toch bezig, dan moet je werk bij werk pakken. 

Mevrouw Sikkema: Ik neem uw suggestie mee, mijnheer Dreijer. Ik… 

De heer Dreijer: O, dank u wel. 

Mevrouw Sikkema: Weet het niet uit mijn hoofd, maar het lijkt mee een goeie suggestie. Gaan we even kijken. 

De voorzitter: Mijnheer Van den Raadt. 



De heer Van den Raadt: Ja, wethouder, u zei van: dat watertoerisme dat zal toenemen, we moeten opletten 

dat dat niet uit de klauwen loopt. Wat voor plannen heeft u precies om te zorgen dat het niet uit de klauwen 

loopt? Of, gastvrijheid gezien: heeft u enig idee waar watertoeristen behoefte aan hebben? 

De voorzitter: Mijnheer Van den Raadt, ik denk dat dat besproken is toen met de burgemeester, die is 

portefeuillehouder ook over dit onderwerp. Mevrouw Eckhard. 

Mevrouw Eckhard: Mag ik nog de wethouder nog vragen: gaat u ook de mensen die vragen gesteld hebben 

over het parkeren, gaat u die ook informeren? 

Mevrouw Sikkema: Ja hoor, de mensen die hebben ingesproken krijgen allemaal gewoon ook de vragen en 

antwoorden toegestuurd. En als er dan staat ‘daar wordt u later over geïnformeerd’ dan gebeurt dat, ja.  

De voorzitter: Mooi. Dan zou ik voorstellen om dit stuk dan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad te 

sturen zodat de mogelijkheid openblijft om nog een motie in te dienen, mocht het nodig zijn naar aanleiding 

van de antwoorden van de wethouder. Stemt u daar mee in? Ja? Mooi.  

14. Sluiting 

De voorzitter: Dan wil ik u hartelijk bedanken. We zijn om tien over negen klaar, vind ik een uitstekende 

prestatie. Ik wens u een hele fijne avond toe. Dank u wel.  

 

 


